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84. සුනිල් එදිරිසිංව - 11 වපේ පකොතැනක 88 

85. සුනිල් එදිරිසිංව - 12 හිඳීවි පකොතැනක පවෝ 89 

86. සුනිල් එදිරිසිංව - 13 කපශේ ඳැන් ඇත 90 

87. සුනිල් එදිරිසිංව - 14 කව්රුන් ද ඔඵ භපේ  91 

88. සුනිල් එදිරිසිංව - 15 පම් තයම් සියුභැලිද 92 

89. සුනිල් එදිරිසිංව - 16 දාකාලික පනොව පරෝපක් 93 

90. සුනිල් එදිරිසිංව - 17 සිනව පනු භැන  94 

91. සුනිල් එදිරිසිංව - 18 පොඹා පිළියණක්  95 

92. සුනිල් එදිරිසිංව - 19 විපඹෝ ව ඳසුයි 96 

93. තිරකසිරි  ප්රකනාන්දු ( කිත්සිරි ජඹපේකය )  -  එන්න භනපල් 97 

94. ටි එම් ජඹයත්න  සිඹක් ආයු රැඵ 98 
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95. ටි එම් ජඹයත්න   රා වික්රරභසිංව  සුදු මුතු යශ පඳශ 99 
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97. වික්ටර් යත්නාඹක  -2 නින් දුටු හිමි 101 
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අපේර්ධන ඵාරසරිඹ සුජාතා අත්තනාඹක - 
පඵො මීදුම් කඳු රැල්පල් 

 

පඵො මීදුම් කඳු රැල්පල් සුයංගනා යජ දවපන්  
ඔපේ සිනා කඳුළු බික් පවටත් ානා - පවටත් ානාන්  
සිහින නදී නශ රැල්පල් ඳැතුම් රුන් යන් ඔරුපව්  
ඔපේ නිභර නිද්රතා ගී - භටත් ානා - භටත් ානාන්   
  
සිතක තැවුල් ංසිඳිරා මිටිඹාත භල් ඉසිරා  
භල් රුා සු භඹ භටත්  ානා - භටත් ානාන් 
රැවැයිඹන්පේ පනොනිමි නාද ැවුල් පකොවුල් විවඟ ගීත  
අඳට අරුණු හුදකරා පවටත් ානා - පවටත් ානාන්  
  
භාර වතක් ඳශන්නට හීන වතක් එළි න්නට  
පදොපශෝ භපවේ ඳවන් එලිඹ භටත් ානා   - භටත් ානාන්   
අනාගතඹ කිරුළු දයා පදඳා මුරට ඩින තුයා  
රන් පඳොඟන මියුරු පතපුල් පවටත් ානා - 
පවටත් ානාන්  
  

 ංගීතඹ - යත් දනාඹක                    ඳද -  

 
 
 අවන්න ගීතඹ  

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FmxAVUNPj7I
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අභල් පඳපර්යා -  පනොරිපකෝ න් නිදිඹන්න  
 
 

පනොරිපකෝ න් නිදිඹන්න //// 
නිදිඹන්න පවොටභ රෑ පරා  
භට ඳාලු නැවැ පම් වතය රිඹනට  
ඔපඵ ආදපර් සුදු මි  භල් පිපිරා  
  
ඔඵට ඵැවැ නතින්න භා ශඟ  
ඹා යුතුයි පවට ජීවිපත් පොඹරා  
පකෝපි වල් භග ඵරාපගන ඇති    
ඹන්න ඒ පත භපේ භතකඹ අතීපතට ඳයා  
  
ඔඵට ඵැවැ ැරපඳන්න දින දින  
කාරපේ රුදු අනකට පිටු ඳා 
කබුකි යංගන අලුත්  වී ඇත  
ඹන්න ඒ පත භපේ පෝ ඵය  කයලිපඹන් ඵැවැරා  
  
පනොරිපකෝ න් නිදිඹන්න //// 
  

 

ංගීතඹ - සුපර්් භාලිඹේද                     ඳද - යවී සිරිර්දන  
 

 අන්න ගීතඹ  

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4fa5DGxm8Rw&feature=relmfu
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අභල් පඳපර්යා - පොඳුරි භපේ 
 

  

පොඳුරි භපේ ඳන පභන් ඵැඳී  
භා වැය දා ඳරා ඹාවි පදෝ  
ගියවිඹ ගිඹා ලු යන් කඩුපන්  
ඳැණි විශ   ය ව දා  
  
සුනු වපල් ඵත යජ පඵොජුනයි  
ඳැල්ඳතක වුත් පඳම් ය උතුයයි  
ඔඵ නැති දා භට භා නෑ 
පදවිඹපන් ඈ කියූ දන්  
අපේ භතපකන් භකනු එඳා  
  
සිනිදු කසී ළු පගන එන්නම්  
යන් මුා භාර පගන ඳශදන්නම් 
පෝ තැවුල් නෑ සුසුභන්  
පදවිඹපන් භා කියූ දන්  
අපේ භතපක් යනු එඳා  
  
ංගීතඹ                                              ඳද -  
 

 
 

අවන්න ගීතඹ   
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=h8KqA0qMnCM
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ආචාර්ඹ අභයපේ  - කයදය පඳොදි ඵැ 
 

කයදය පඳොදි ඵැ ගැර පිට ඳටා  
කරුභපේ කළු පගොනු පඳයටුපව් ඵැ  පගන  
පම් ජීන භග අඳ ඹනා  
ඒ ගභපන් දුක් දාව නිාරන  
සීඳද  මුඟින් පිටපනා  සීඳද  මුඟින් පිටපනා  
  
අඳ ඹන පම් භඟ කළු ගල් භතුවී  
ඳඹ යත් වීරා බුබුළු නැපඟන   
දෑසින් කඳුරැලි පිටපනා  
ඒ ගභපන් දුක් දාපවේ නිාරන  
සීඳද මුඟින් පිටපනා 
  
කිරිගල් පඳොත්පත් කන්ද නගින විට  
ගභ සිටිනා ඔඵ වපේ ඇපනා  
එපකන් ගභනට හිත පදනා  
ඒ ගභපන් දුක් දාපවේ නිාරන  
සීඳද මුඟින් පිටපනා සීඳද  මුඟින් පිටපනා 
  
 

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ අභයපේ                  ඳද -  උදඹසිරි  ඳතියණ  
 
 
 

අවන්න ගීතඹ   
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tbWheZzc62g
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ආචාර්ඹ අභයපේ  -  පතොට මුණ  ඵද  සිටි රුන් භලී 
 

පතොට මුණ  ඵද  සිටි රුන් භලී  
ගඟ බිලිගත් භපග රුන් භලී  
ගභට සිටිඹ එක රුන් භලී  
ගභට පයන් අද රුන් භලී  
  
ඉය අයට ඹන වැන්දෑ ඹාපම්  
දුම්ඵය කඳු ැටි මුදුන් ලින්  
සිහින් රාක් පවපභන් නැගීරා 
පම් පතොටමුණ ඵද රැඳී සිටී 
  
සුදු ඔරිඹ වැ රා පයොදින් ඵැ 
රුන් භලී පතොටමුණට ඇපේ 
කශඹ  පුයා දිඹ උකුපර තඵාපගන  
පවමින් පවමින් ඳා නඟනු පඳපන්  
 
 

ංගීතඹ  -      ආචාර්ඹ අභයපේ             ඳද -      භවගභ පේකය  

 
 

 අවන්න ගීතඹ   
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tNNdy6bSJMY
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ආචාර්ඹ අභයපේ  -  න්තපේ භල් 
 
 

න්තපේ භල් කැකුරක්  පේ  
හිනැහී හිනැහී ඔඵ සිටිඹා 
  
න්තපේ භල් පඳොකුරු පනරා 
ඔඵ භා පදෝතට පගපනන තුයා  
භග ඵරමින් භා හිටිඹා  
පොඳුරු න්පත් පගපන තුයා 
  
අව පඳොපශො ගිනිඹම් අව්පව්  
ගවපකොශ භැරපන ගිම්වාපන්  
අාපන් ඔඵ අා  
  
ඔඵ අතැ ව භල් එකිපනක ඳයවී  
සුශපේ විසිපයනු භා දුටුා  
සුශපේ විසිපයන් ඒ භල් අතරින්  
ඔඵපේ වද  භා දුටුා  
  

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ අභයපේ                   ඳද - භවගභ පේකය  
 
  අවන්න ගීතඹ   

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Tb4OMIiX0kk
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අභයසිරි පිරි්  - අන් බඹද පොඳුරිපේ 
  

 
අන් බඹද පොඳුරිපේ පම් අඳ 
අඳ වට හිමි පනොපනා  
පභන් දුකක් කිසිදා පනොභ පව්ා  
පර් ැරියනා  
  
නයිල් නදිඹ වු පකරය පව්වි  
මුදුය දුටු ැනිපන් 
කඳුළු ගඟට පකශයක් තිපේපදෝ  
ඔඵ නැති පම් ගභපන් ඔඵ නැති පම් ගභපන්  
  
දැක ගන්නටත් රැපේද ඹළි ඔඵ  
පනතු පිඹපන්න කලින්  
පොපවොන් පකොතත් භපග කඳුළු රාවී  
පොඳුරිපේ නමින් ඔපේ පොඳුරිපේ නමින් ඔපේ 
    
  

ංගීතඹ -                                          ඳද -   
 
  අන්න ගීතඹ  

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wq86q4ZYMVM&feature=relmfu
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අභයසිරි පීරි ් - වන්තානට ඳාඹන  
 
  

වන්තානට ඳාඹන ව  
ර්නයි ද  කිඹන්න  
භා පනොදකින ඒ පුය ව 
ඔඵට වැකිඹ දකින්න  
  
අඳුරු රරා හිනා කර  
යවි බිභ පතපභන්න  
කුපඩ් ඹටින් ඔඵ ඹන කර  
එඳා  තනිඹ දැපනන්න  
  
රතා භඩුලු අත නාවි 
එඳා අවක ඵරන්න  
භා ගැන භතකඹ ගුලිකය 
භවැලිඹට දභන්න    
  
 

ංගීතඹ - පඩනි්පේර් පඳපර්යා              ඳද - ධම්මික ඵණ්ඩාය                  

 
 
 

අවන්න ගීතඹ   

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_LdAQYN6ZS8
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අභයසිරි පීරි්  -  කව්රුත් නැවැ   
 

කව්රුත් නැවැ කව්රුත් නැවැ  
එපගොඩට ඹන්නට එපගොඩට ඹන්නට  
ඉය ගර ැටිරා ඳාය පදඳැත්පත්  
අඳුය ගරනා ඳාරු ඇතුරට  
රන්තරුභ පකෝ ඔපවේ තිබුනාපව්  
කව්රුත් නැවැ කව්රුත් නැවැ  
  
දසින් දභ ඳාරභ වැදුනා 
ඳාරම් පඵොපර් පවන වල ඇසුනා  
කියර කැරැපව් කුරුළු පකොපඵයිඹන් 
ගභ වැයදා ඹන්න ගිහින්   
  
දෑපත් අතැඟිලි වඵරට පගවුනා  
පගනිඹන්නට ඵැරි භව ඵය තිබුනා  
පභතුක් පනොභ ගිඹ ඵය අද දපේ  
භට හිනැහීපගන ඹනා ාපේයි 
 
 ංගීතඹ - ආචාර්ඹ   පප්රකේභසිරි පක්භදා    ඳද -   පවේභසිරි ගුණතුංග   

අවන්න ගීතඹ   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b-5V22gf9mM&feature=related
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අභයසිරි පීරි ් -  භපේ පුංචි පයෝ භපල් 

 

භපේ පුංචි පයෝ භපල්  
භභයි නුපේ විඹඳත් ඵමයා  
නුම සිහිපනන් ත් පනොදකින කුභයා  
නුම සිහිපනන්ත් පනොදකින කුභයා  
  
කළුය රෑ ක් පේ  
අවපේ නුම ඉන්නනම්  
ආයි භභ පනොකී කවිඹ නුමට කිඹන්න  
තයවක් නැවැ නුම ඵැ ඹන්න  
  
භපේ පුංචි නාතැපන්  
ඇවිදින් ැරි යනා නම්  
අයි භං කවුළු පිඹන් ඇයරා තිඹන්න  
තයවක් නෑ නෑවිත් ඉන්න  
  

 ංගීතඹ -  පඩනි්පේර් පඳපර්යා            ඳද -  ධම්මික ඵණ්ඩාය  

  
 

අවන්න ගීතඹ   
 
 
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1TSxzZSC2JI
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අභයසිරි පීරි ් -  භරක් වුපන් ඇයි  නුම භට 
 

භරක් වුපන් ඇයි  නුම භට  
ජීවිතඹට සු රන  
එනමුදු සිඳ ගන්නට තවනම්  
විරක් වුපන් ඇයි නුම භට  
ජීවිතඹට සිසිර ඉසින  
දිඹ පදෝතක් පඵොන්නට තවනම්  
  
ඳවන් තායකාක් පේ  
ජීවිතඹට භග කීද  
ඒ එළිපඹන් භවද ඳවන්  
දල්නු පකපරසින්  
  
වන් ගීතිකාක් පේ  
ජීවිතපේ ගිම් නිව්ද  
ඒ ගීපේ පොඳුරු දන්  
මුමුනමු පකපරසින්  
  
 
  

 ංගීතඹ  -   කශණි පඳපර්යා                  ඳද -   භන් අතාවුදපවේටි   

  

අවන්න ගීතඹ   

 

http://www.youtube.com/watch?v=i6-duUUGoqs
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ආනන්ද භයපකෝන් ව වී පි ලීරාතී  - ඇපේ භදුය 
ජීනපේ ගීතා 

  

 
ඇපේ භදුය ජීනපේ ගීතා නාමු අභා දවපර්  
තායඳති අවපේ සුදිල්පල්වි දීප්ති විහිදමිපන්  
යභි පොඵා ධර්පම්  
  
රිදී කන් පේ ජර දවයාපෝ  
පඳපන් පඳපන් වැලි වැලි කඳු මුදුපන්  
ඵෘන්ගපඹෝ නද දිදී වැසිපයති  
පෝඵන භල් පගොමුපව්  
  
හි පම් ගං තිපර් භ පරා  
පිනමු ඒ අභ ගී දවයාපව්  
ඔඵයි ාගපර් භභයි තයංගා 
ඒ භත ැනපන්නා 
  
ංගීතඹ - ආනන්ද භයපකෝන්                ඳද -  
 
 
 

අවන්න ගීතඹ   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gCuIkBB139o
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අංක පිඹභන්ත - භපේ දරු ඳැටව් 
 

  

භපේ දරු ඳැටව් අවට දෑත දිගු කයන් 
අම්භ  එයි කිඹා ගභටභ වල තරයි ැපයන් 
සින්න පන ඉඩභ භට පගොඩ ගන්න ඵෑ ඉතින්  
ඹන්න නුම ගිඹා උගට දරු පපන් අයන්  
  
ඇවැශ භල් පිපුණු පදපේදී වමු පරා එදා  
දුන්නු ඵව නිා නුමටත් දුක උරුභ පරා  
අව් ඹන්තපර් පේ ඳැර ඳසු කයන් ගිඹා  
පුංචි උන් වලයි අම්භා ඵැ්පේ නෑ කිඹා  
  
කන්න ඵෑ කිඹයි ඵත් ගුලි පරොකු ැඩියි කිඹයි  
නින්ද නෑ කිඹයි භපේ භපේ කවි තාපර නෑ කිඹයි  
භටත් නින්ද නෑ හිත නුම ගැනභ ගතු කිඹයි  
වලන සිත නින භල් ඳැණි නැති ඵැරි වැඩයි  
  
  

ංගීතඹ  -                                            ඳද -            

  
  

අවන්න ගීතඹ   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1hfFhCsXSWg
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අතුර මිතා අධිකාරී  -   ඳානක් පේ ඇවිදින් 
   

  

 ඳානක් පේ ඇවිදින් ගම්භාපනන් පම් නගපයට  
ගංගාක් තයභට සිහිර පිදුයි නුම භා වට  
පනත් දාවක් ඳසු කය විත් භට හිමි පදනුන දුටු විට  
ව ඳානක් වුපේ නුම පනොපව්පදෝ භා සිත් අවට  
  
දුවිලි හුශඟින් පිරුණත් ඉඳදුන නගපර්  
භට නුපුරුදු ගභට එන්න ඵෑ පම් නගයඹ අත් වරින්න ඵෑ  
භපග උරුභඹ රැඳුනත් භා රද ගභ පිඹපේ  
පම් නගපර් කඩු පන්න ඵෑ ගම්භානඹ අත් වරින්න ඵෑ  
  
අඳ පදන්නා මුණ ගැ්ව  පම් භව නගපර්  
අතැය නුමට ගභට ඹන්න ඵෑ පම් නගයඹ අත් වරින්න ඵෑ  
භපේ සිපතන් නුම සිතනා භතු ඹම් දපේ  
පම් නගපර් ඳාලු පන්පන් නෑ භං තනිපඹන් ගභට 
ඹන්පන් නෑ  
 
ංගීතඹ  -                                           ඳද -    

 
 

අවන්න ගීතඹ   
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=10ZB5wq9ZM8
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සී ටි ප්රකනාන්දු  - බිලිා නැශපව් උකුපල් 
  

පම් පරෝකපේ  ෑභා යපේ  
මුහුපණ්  ඔපේ බිලිඳු පුපත් භපේ  
බිලිා නැශපව් උකුපල් හිනැපවේ භර පේ කැකුපශේ 
භපේ පපනපවේ ඳැතිපර් රුධිපර් කිරි පල් ඉතිපර්  
  
පදෝත නඟා පභොශා සුය රාශනිපඹෝ එනා  
ගීත අා භපේ පනොදැ  පනොවැඟී දුටුපව්  
තාර ගා නටනා බිලිා භතුපව් මිනිා  
පරෝ දවපම් නගිනා ඵසිනා දුක ැඳ අතපර් නා  
  
ෑභ පදනා කැා පඳොදු ආදයපඹන් යඟනා  
මුහුණ ඵරා ැභපේ  පනොපදොඩා පනොවලා හිනැපවේ  
ජීවිතපේ සිහිපව් ැනසීභ තිපේ මුහුපණ්  
භෑණි පිඹා පදපදනා ඵඳිනා  නිපේ ඳවනයි බිලිා  
  

 
 
 
ංගීතඹ - සී ටි  ප්රකනාන්දු                         ඳද - ඇරන්න් පිඹදා   
 

  

අවන්න ගීතඹ   

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hIk-8lAJegw&feature=related
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Centigradz - වරි පත්රුභක් පදන්නට නැතත්  
( සුශඟ පටලි නාටකපඹන් ) 

  

 
වරි පත්රුභක් පදන්නට නැතත්  
නුම වදට රං වුනු ගීතඹක් // 
  
හීන  එකතු කය ඳඵැඳු  න්තඹ භත ඳැරු 
අනන්තඹ පත ඉගිල්පරන්නට වදන  
නුම වදට රං වුනු ගීතඹක්  
  
වරි පත්රුභක්............. 
  
ඵැ පනොඹන භදු පුය  
නිදි යණ භපේ පනතු ශඟ  
හිනාපන රෑ තනිඹභ සිත රඟභ 
නුම වදට රං වුනු ගීතඹක්  
  
  
ංගීතඹ -                                          ඳද -    
 

අන්න ගීතඹ  
   

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kyM9idmWrAA
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Centigradz - ඳැවැය ඔපේ ආදපර් 
  

  
  
  

භන්දායම් ැහි පඳොද හිරිකඩ භපේ සිපඹොශඟ යංදාරා   
උන් අඳ ආ ගිඹ භග ග පතොට භතක අගුලු වැය දාරා  
ාන්නට ඵැරි තැන දුක් ක පදපනත් පිඹන් කවුළු කඩා  
පදොපර් ගරා ගිඹ උණු කඳුරැලි විඹලි පදපතොල් භත ැටුනා 
  
ඳැවැය ඔපේ ආදපර් භන්දායම් අඳුපර් පලී 
ැඟවී ගිඹ ඔපේ පපනපව වද රිේදනා යවපේ  
  
භැරවුණු භපේ පදපතොපල් හි රැඳී තතු ැභපගන් ඟා ඉන්න  

ඔඵ පනොභැති සිනව නගනයුරු භත කිඹා දී ඹන්න  
උභතු ව විරාඳ පදන වල අවපගන ඉන්න  
බිකට ඇවිදින් භපේ රඹ භට ඔඹ න තිඹන්න  
   

  

ංගීතඹ -    තුසිත් නිපයෝන්                     ඳද -   යවින්ද්රත මීගභ 
 

අන්න ගීතඹ  
  

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_m--skZfDN4
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චාමික සිරිභාන්න - නුපේ රඟින් භභ ඉන්නම් 
 

  

නුපේ රඟින් භභ ඉන්නම් නුමත් එක්ක හිනැපවන්නම්  
භට ඳභණක්  අයිති නුම දෑසින් පගන සිඳ ගන්නම්  
  
පුය ව නති අඳුරු රෑට නුපේ ර්න දිපරන රුට  
පභභට  පවොපයන් පඳම් ඵඳිනා සුපඳම්තුන්  පොඹා ගිහින්  
භපේ ආදපර් කිඹරා පදන්නම් භපේ ආදපර් කිඹරා පදන්නම්  
  
භටභ අයිති  භපේභ ව භපේ පුංචි ආදරිපේ  
අඳුරු  රෑක පදෝතින් පගන මුළු වදින්භ තුරුළු කයන් 
භපේ ආදපර් කිඹරා පදන්නම් භපේ ආදපර් කිඹරා පදන්නම්  
  
නුම නිසින් ඳැමිපණන දා අඳුරු අව ඹට රැක සිට  
භපග පදෝතින් නුම අයන් පදඇ් ලින් තුරුළු කයන්  
භපේ ආදපර් කිඹරා පදන්නම් භපේ ආදපර් කිඹරා පදන්නම්  
  
  
  

ංගීතඹ - නාරක අංජන කුභාය               ඳද - රාල් පවේභන්ත භාරපේ  
  
  
  
 

අවන්න ගීතඹ   
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චාමික සිරිභාන්න - ංාය සිහිනපේ 
 

  

ංාය සිහිනපේ පඳම් අප්යා නුමයි  
පම් න්තඹ පුයා සිත ඔඵට පඳම් කයයි  
භං ඔඵට ආදපර්යි භපේ ආදරී නුමයි  
  
භා භරක් පේ සිතුම් පපනවසින් පිපර්  
ආදපයන් අයන් ඇවිත් තුරුළු න්පනමි  
 ඳාන ඔඵ ැ  නිල් අවපේ  නැරවුනි 
භපේ පනත් පුයා ගැල අනන්ත තුට නිභ නැතී 
  
භා ඔපඵන් ඳැත ඳැතුම් ආදපයන් පගනා  
පයෝ භල් ඹවන් ගැපේ සිහින තාරුකා 
භනභාර සිත පුයා දඟකාය කභ තිඹා  
ඔඵ භා රඟින්භ නතය පන්න ආදපයයි කිඹා 
  
  

ංගීතඹ -                                            ඳද -  

 
  
 

අවන්න ගීතඹ   
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=sNOeRmUJlqs
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චන්දන ලිඹනායච්චි - ඇවැශ භල් පිපඳනා 
  
 
ඇවැශ භල් පිපඳනා පදැට දිපේ නුම පිඹ භැන්නා 
පුන් පඳෝඹ දාට  විරසින් මුහුණ පඳපනන්නා // 
ඈත භෑත පකොතැනක පවෝ කවුරුත් පනොඑනා  
ැට ශඟ හිඳිමින් භං එබී ඵරන්නම්  
  
ත්සුණු තැර ගත භට අපේ පනොපන්නා  
පන් පිපුන භරක් පරට සු වභන්නා // 
ඔභරි ඵැලුම් පවරාවී මුහුණ බිභට නැපව්වි  
  
ඇවැශ භල් පිපඳනා…… 
 
ඵවක් පනොදී ගිඹත් අවක ඵරා සිනාසී  
භටභ හිමී ඹයි භපේ සිත නිතය කිඹාවි // 
භඟ ඵරමින් ැභදා ඉඳි ැට ශඟ ඉන්නම්  
  
 
 
 

ංගීතඹ -                                             ඳද -  
  
 

අවන්න ගීතඹ   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZYVa-aU7UAo&feature=related
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ක්රැයන් ්විපේර්ධන - ඈත එපිට හිභ කන්පදන් 

 

ඈත එපිට හිභ කන්පදන් කළු රා භගින් ආ  
ආදයපේ පිණි කැට පඳොදි 
සිරිසිරි ගා ැලුනා මිනි කැට බිඳුනා  
  
නැගුනු සීත ා රැලී නිවුණු මිහිරි පගොඳලු ගී // 
ලිහිණි වඬින්  වඬින් භන්දායභ // 
සිරිසිරි ගා ැලුනා මිනි කැට බිඳුනා  
  
රඹට තුරුළු ඳාලුපන් මීදුමින් පරා පගොසින් // 
වපදහි ඇඳි පින්තාරු // 
පඵො පරා පගොසින් පඵො පරා පගොසින්  
  
 
 

ංගීතඹ - ක්රැයන්් විපේර්ධන            ඳද -   
  
 

 

අවන්න ගීතඹ   

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=79QUAt-X5zY
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ධර්භදා ල්පඳොර  - පම් පෞභි යාත්රි ඹ 
  

 
පම් පෞභි යාත්රීන පගවිරා ඹති   
කිභ තාභ නාපව් භපේ ශ්රීලභති  
  
යභණි වැඟුම් ඳෑ උතුම් දර්ලපන්    
යන් තායකා වා ගිඹා පේ පඳපන්  
පේඳාලිකා පේඳාලිකා  
භාපේ  අභානන්ද පම් පකෝ අපන්  
කිභ තාභ නාපව් භපේ ශ්රීලභති  
  
ංාා වර්පේහි ඒවි ගරාරා  
පකොයි පව්පල් එපදෝ කිඹාරා ඵරාරා  
ආනන්ද යාත්රීන පෞභඹ කාන්ති  
ආදරිපේ විපඹෝපගන් පඳපම්  
කිභ තාභ නාපව් භපේ ශ්රීලභති  
  

ංගීතඹ -                                            ඳද -  
 
  
 

අවන්න ගීතඹ   

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=I48rVPlC8AY
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දඹාන් විතායණ - අපි ආපේ දක 
 

  

අපි ආපේ දක වමු පමුද පම් අද පේ  
දැන් ඉය ගිපල්යි මුහුපේ කළුය පිපඳයි පදඳපේ  
පන්පමු ඉතින් වමුපන සිතින්  
අපි ආපේ දක අද පේ  
  
අදින් ඳසු ඔඵ ඔඵට හිමි භග  
ඉතින් භා වට උරුභ තනි භග  
ආපඹභත් වමුපන තුයා  
පදතැන හිමු අපි භග ඵරා  
  
තුටින් වමුවුන සුවද ඵ අඳ  
අයන් ඹමු අපඳ භතක භැදුයට  
ආපඹභත් වමුපන තුයා එකභ දක ජීවිපත්  
   
   

 ංගීතඹ -                                           ඳද -   
  
   

අවන්න ගීතඹ   

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SSiSymPZ0FI
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දඹායත්න යණතුංග - දුය් න්නට 

 

 

දුය් න්නට පම් පරසින් ඇයි ද  අඳ වමු වුපන්  
දුය් න්නට පම් පරසින්  පභොටද අඳ ඉඳදුපන්  
  
අත් ැල් ඵැපගන භං භාත් දිග  
ඔපවේ අවිද ගිඹ කාරඹ භතකද  
පුංචි ශදරිඹක් පේ හුයතපරන්  
ඔඵ හිනැහුණ ඒ කාරඹ භතකද  
  
අනාගපත් ගැන අව් භාලිගා  
අඳ පදන්නා භවු කාරඹ භතකද  
ඔපේ පඳම්තා පරසින් එදා භා  
ඔපේ රඟින් වුන් කාරඹ භතකද  
  
ංගීතඹ -  දඹායත්න යණතුංග                ඳද -  

 
 
 

අවන්න ගීතඹ   
 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=x-RuAhSbBBc
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දීපිකා ප්රි ඹදර්ල  - භා පතොටින් එන 

  

  

භා පතොටින් එන උතුරු සුශපේ ගිනි සිඹින භඩු ඳල්ලිපේ  
දෑ ්අග මුතු කඳුළු වංගන පයෝජා භපේ පදෝණිපේ  
පඩි වලට පඳොඩි අකුරු ඇද පයි භක් කයන්නද ඳැන්චිපේ 
ගුරුතුමී භා සිසුවිඹයි  නුම  එත් අපි එක ඳන්තිපේ  
  
 
කය පේ අත දභා හිනැහුණු පකෝ නුපේ පඳොඩි ඹාළුන්  
දඹාක් නැති පරෝකඹක් දැක උන් ගිහින්  ඳැන භායිපභන්  
තාත්තා හීපනන් ඇවිත් අත නන තුරු කවුරු පදොරින්  
කාටත් නැති දුපව් කව්රුන් නුම යකීවිද පපනවසින්  
  
 
භන්දිපර් පදොය නුම කැයි පේබිරා වලනා වඬින් 
භායිපම් ැට අල ගයි පවට අවි දයා යකිනා පරසින්  
දභා පගොදුයට පකපර ඹන්නද එත් ඹන්නට පයි ඉතින්  
යක් දැක සිත නිා ගන්නට දුපව් ඩිංගක් හිනැහිඹන්  
  
 

ංගීතඹ -                                                    ඳද -   

 
  
 

අවන්න ගීතඹ   

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dmWHpGDUC7o&feature=related
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දීපිකා ප්රි ඹදර්නනි  - නිභක් නැති පඳභක් 
     
  
  

     

 නිභක් නැති පඳභක් පරො තිපේ නම් පිදුම් රද  
 ඒ පඳභට නභ තභයි අම්භා  
  
පරොභ එපයහි නැපගන  ඳැඹක වදත නින  
භවඟු ඔසු ඳැන් දන පඳම්භා 
ඒ පඳභට නභ තභයි අම්භා  
  
රැඹට පුය ව පරසින 
හිරුට වි ඵර පුදන  
පරොට පදන පඳභ පනොභැත නිම්භා  
ඒ පඳභට නභ තභයි අම්භා  
 

  
  

 
ංගීතඹ - පයෝවණ වීයසිංව                     ඳද - යවී සිරිර්දන  
 
  
 
අන්න ගීතඹ  

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ejOC0oNhNfc&feature=relmfu


www.studentlanka.com

P a g e  | 31 

 

asokal@gmail.com 

පේානන්ද  වදිපේපකය  - ආලා දෑසින් 
දකිනා සිහිපන් 

  

 
 
ආලා දෑසින් දකිනා සිහිපන් මිහිය භැකී ඹනා  
ඒ සිහිපන් පුතු තනිකභ ඉඳදී වද තුර පතයපඳනා  
  
ආ භග දෑපල් පිපි භල් ඳයවී නෑ ඳර වට ගන්පන්  
සිතුවිලි මීභැසි පඳොදි නැත මී ඵැ උන්භඹ රිදන්පන්  
  
තන්වා දෑතින් ඳතු පම් යඳට // 
ගිලිහි බිභ ැටිරා  
වදපේ පගොනු ඇද ජීන ගැර පගන ආ භඟ දිග ඹනා  
ඈත අතීතපේ සිහින භැදින් ඹළි ජීනඹට ඹනා  
  
 
 

ංගීතඹ -  පේානන්ද  වදිපේපකය    ඳද - ්ර්ණ ශ්රීල ඵණ්ඩාය  
 
 
 
 
 
 
 
  

අවන්න ගීතඹ   

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=aXOA-42-2Fg
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එඩ්ර්ඩ් ජඹපකොඩි  - පම් ඉය ව ඹට වමුවී 
  

 
පම් ඉය ව ඹට වමුවී ආදයපඹන්  
කතා කයපු අඹ පපනපව ඩපු අඹ  
ශඟ ඳාතක ත් නෑ 
  
අද නුම පකොතැනද අද භා පකොතැනද  
දන්පන් නෑ නුම භටත් පවොයා  
ජීන භව භග ටන් ැදී ඇත  
නාඳුනනා පඳම්තුන් පරා  
  
දැන වඳුනා ගත් කාපල් ඉරා  
රඵැඳි දඹාපන් සිටිඹ නිා  
අඳ පනුපන් අඳ නමින් පවරන්නට  
පවටටත් කඳුරක් ඉතිරි පරා  
 
 
 
ංගීතඹ -                                          ඳද -    
 
 

 අන්න ගීතඹ  

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=gC6y3G2VpEs
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එඩ්ර්ඩ් ජඹපකොඩි - පර් භවා යුපර් 
 
 
 

පර් භවා යුපර් තනි ව විට 
ඔඵ ඳහුයක් වුා                           
කතපර් ජීන ගැර ඳදන දා  
ඔඵ තරුක් වුා  
භා ආදය පිඹ ශඳුපන්  
  
කයදය ඵාදක භඟ අහුයන දා  
සිනා පමිනි ඉදිරිඹට ගිපේ  
ම්ඳත පඳොදී ඵැ පදොයට ඩින   
කිසිදා ඔඵ නැත උඩඟු වුපන්  
භා ආදය පිඹ ශඳුපන්  
  
ඵය උසුරාපගන ඹන පම් ගභපන්  
සිව්භංල් ර විඩා නිා  
ඔඵ ශඟ නැති නම් ගභන පනොඹා වැක  
අත්ැර විඹයි ඔඵ ශඳුපන්  
 
ංගීතඹ -                                            ඳද -   
  
  
 
  

 අවන්න ගීතඹ   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DCxYaDrj2m0
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ගුණදා කපුපේ -  දුක වාදු පදන රැපේ 
 
 
 

දුක වාදු පදන රැපේ 
සිත ඳතුරටභ පරා  
ඹව්පන් අගට විඹ වියහී 
වද ගිරන් පරා  
  
ගව පකොශද භල් පිපප්  
ඇශ පදොශ නිර කඩා වැපල් 
පඳය දාක මිරිඟු යුපර් 
ඒ රුට රැටුපන්  
  
නන්නාදුනන පරපේ  
භග පතොට ඹළිත් වමු පරා  
භව පභය හිසින් දයා පගන අපි  
ඹමු දුය් පරා  
  
 
 

ංගීතඹ -  ගුණදා කපුපේ                    ඳද -   
 
  

 
අන්න  ගීතඹ    

 

http://www.youtube.com/watch?v=RMATRwnHOVM
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ගුණදා කපුපේ -  භං මුරාවී ඳාය පවොඹාපගන 
 
 
 

භං මුරාවී ඳාය පවොඹාපගන  
වයක් අමින් ඹන ගභපන්  
භං මුරාව භනලිඹකපගනි ඳාය අා තිබුපන්  
  
ඇඹත් පනොදන්නිඹ ඇඹ ඹන භානඹ  
උන්හිටි තැන් භතකපේ අඩභානඹ  
ඳාය කිඹන්පන් පකපරද භා වට  
ඇඹටද ඳායක් ඇති නැති ගානඹ  
  
අඳ වමු වුපේ භන්දයි  පනොදනිමි  
ඳාය ඇසුපේ ඇයි දැයි පනොකිඹමි  
අපප් ගභන අද නතනු වැකි නම්  
අඳ ඹන ගභනද අද පභතනින් නිමි 
  
  

  ංගීතඹ -   ගුණදා කපුපේ                 ඳද -   
 
 
 
  
 

අන්න  ගීතඹ    
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5WkID_GAFxA
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වරුන් රන්ත්රාා ව ඇන්ජලින් ගුණතිරක  -   
සුශං කුරුල්පරෝ 

  

සුශං කුරුල්පරෝ පවමින් ඉගිල්පල්  
භල් සුකි  අය පගන එන්පන්  
ආදය උඹපන් පදොයටු වැයපගන  
ඔච්චම් කයමින් පිඹඵන්පන 
  
සීන පඳොපත් පිටුක් පඳයලි ඇත  
පභොනද එහි ලිඹවී ඇත්පත්  
ආදපර් ආදපර් ආදපර් ආදපර්  
  
 සුශං කුරුල්පරෝ පවමින් ඉගිල්පල්  
එපගොඩ පගොපඩ් ඇති සිහින් විභාපනට  
පම් පඳොඩි ඔරුපව් ඳාපන්පන්  
  
භතක පරොපව් පදොය අගුලු වැපර් අද  
පභොනද එහි ලිඹවී ඇත්පත්  
ආදපර් ආදපර් ආදපර් ආදපර්  
   
 
 

ංගීතඹ -   ආචාර්ඹ පප්රකේභසිරි පක්භදා     ඳද -   

 

අවන්න ගීතඹ   

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BdaI7UI-5ww&feature=related
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එච් ආර් පජෝතිඳාර - ඳවන් ටැම ඹට 
  

 
ඳවන් ටැම ඹට පොපවොන් පකොත ශඟ  
කව්ද කාටද අත න්පන්  
දෑ නිදි නැති රෑක  භැදිඹභ    
ඔපේ ඉකි වල පදෝ ඇපන්පන්  
  
ඔඵ විපඹෝපන් පව්දනාපන්  
හීන් හිරි පඳොද ැටුණු  දක  
නෑසිඹන් වා කයපිටින් භා  
පගනගිඹා ඔඵ පොපවොන් පිටිඹට  
  
ඒ පොපවොන් පකොත පඳපනන භාපන්  
පුංචි කුටිඹක කවුළුක් ශඟ  
ඵරා ඉන්පනමි සිතින් වමු වී  
කිඹා ගන්නට සිතක ඵැඳි පඳභ  

 

ංගීතඹ -                                             ඳද -   
 

  

 
අවන්න ගීතඹ   

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LqtpOftCGHM
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එච් ආර් පජෝතිඳාර - යා පේ 
  
    

  

යා පේ සිනා පේපල් ගිලිහි ැටිරා  
රා තපල් ඔපේ දෑපේ සිනවා භැවිරා  
තනිපව් අඳුපර් සුසුපම් පවළිරා 
  
ැතිරී සීත මීදුම් ඳාපේ වපේ පව්දනා // 
වලා ැපේ එදා ඇසු ඔපේ ගීතිකා  
  
යා පේ සිනා ...... 
  
ැඟවී ඈත පම් හිභ ඹාපේ පකොපවේ ඳාපරා // 
මිරාන වී ගිඹාද ඒ සිනා ානා  
 
යා පේ සිනා ...... 
  
  
ංගීතඹ -                                            ඳද -   
 
 
අවන්න ගීතඹ   

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Nkk5Sg-KS_I&feature=related
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ඉභාන් පඳපර්යා  -  න්තපේ  භල් සුපිපුණ 
      

න්තපේ  භල් සුපිපුණ  
සුන්දය තාඹ ඉහිරුණු  
වද භඩරට  කවුපදෝ අා  
භල් පඳති සිම සිනා රැපගන  
භර සි බි ඹන්ට ගිඹා  
වද දුක ගාා - කව්පදෝ අා  
  
ව අංගනාන් පේ  දිඹ භැද කිමිදී  
කිරි සිහිපනක භා යා - පකොහිපදෝ රැඳුපන්  
 ර කැලුම් ගරා වැපරන  
ඉඳුනිල් මිණි දෑ ා 
භපේ පදෝතට නෑවිත් නුම - පකොපවේපදෝ රැඳුපන්  
  
හිරු භැරවුන ැන්දැපව් අඳුයට ගුලිවී  
භදු ඵඳුනට වාදු දිදී හිඳිනා ඹාපම්  
පනතු කඳුලින් පඵො කර ඒ  
අතීතපේ හීන ඳැරට 
භා කැා ඹන්නට නුම ඇයි පදෝ  ආපව්  
  

ංගීතඹ -  ඉභාන් පඳපර්යා                    ඳද -  
 
  

 

අන්න  ගීතඹ 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PWF5pyUCctc
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ජානක වික්රරභසිංව - භභ ඔපේ මුහුණ කිඹමි  
  
  

භභ ඔපේ මුහුණ කිඹමී 
එහි ඇති කවි ඳද මුමුනමී  
ැඟවුණු ඳදරුත් විභමී   
න නළු යපඹන් ැනපමී    
  
භභ ඔපේ ඇට පිවිපමී 
පනත් කාන්තිපේ කිමිපදමී   
නිර දිඹ ඳායට නැමි නැමී 
ඉඳුය පඳති යුග නයමමී    
  
භභ ඔඵ පදපතොරට රං පමී   
යතු පදපතොපල් යත ඇදගමී   
සිඳුය සුපේ පතමි පතමී   
නා දළු භතුපිට තපඳමී   
 
 
 
ංගීතඹ -                                          ඳද -    
 

 අන්න ගීතඹ  
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=clhoMjW__c8
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කරුණායත්න දිවුල්ගපන් -  අම්භා පකපනක් බිරික්  
     

 
අම්භා පකපනක් බිරික් පරා  
පරො කාට පවෝ  නුම උරුභැති 
තුටින්ද ඔඵ  පඳයටත් ඩා  
භපේ ඉඳැයණි පඳම්තී 
  
භභද ැමිපඹකි ඇඹට අනත  
පදදරුන් ශඟ නින යතැ 
කාරපේ ැලි තරාපව්  
ඵ කම් ැඟවුනාපව්   
  
අම්භා පකපනක් .............. 
  
අතය භග සුනු විසුනු ඳැතුභක  
භතක මිහිරී තාභ හිත ඹට  
ඳයවුනත් භල් අතීපත්  
සු වදත  පප් 
  

 
ංගීතඹ - පයෝවණ වීයසිංව                     ඳද - යවී සිරිර්දන  
 
 අන්න ගීතඹ  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9NmIGe52DnI&feature=relmfu


www.studentlanka.com

P a g e  | 42 

 

asokal@gmail.com 

කරුණායත්න දිවුල්ගපන් - චන්ද්රත කින්නය ජාතපක්  

  

චන්ද්රත කින්නය ජාතපක්  කිඳුරිඹ පරසින්  
නුම පඳම් ඵැන් භට රං වුනා  
පඳම් ඵැන් ආ කින්නයාවි  
භපග ශඟින් ඉ පන්වුනා  
  
පගට එන්න පඳය කී කතා  
උඩුගම් ඵරා ගිපඹපදෝ පභදා  
වි හී ැපර් ඳපුට පවරා 
නුම නාටපක් පනක් කශා  
  
අත දරුපෝ පගන භව ගිරිදපේ  
තනිභ නගින්නද පඳම් කපශේ 
කළු කාසිඹට වදත් ැපේ  
නුම පොඹනද ඵයණැ ්පුපර්  
  
  
 
  

ංගීතඹ -                                           ඳද -    
 
  
 

අන්න ගීතඹ  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3QXbOBWW5io
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කරුණායත්න දිවුල්ගපන් - රා දළු පඵෝ ඳත්  

 
  

රා දළු පඵෝ ඳත් පමින් ැපරන පේ  
පලෝදයා පේවි ානු ඵැරි තැන  
යවපේ වැඬුා පඳය ංාපර් ඇසුය භතක් වී    
  
පල්න කුපල් සිට ආ ගිඹ භග පතොට  
සිටිඹා පනොැපරන ඳවන් ටැමක්  වී  
නින් දකින තුරු පම් ංාපර්  
ඳසුඳ ආා පනැල්රක්  වී  
  
දැලි පපන් සිත ැලි වලන විට  
ැටි පදඳා ශඟ ඹපලෝදයාපෝ  
පිපි නින් භල් ාදුකාය දී 
නිවී ඳවන් විඹ උදැනක් පේ  
  
ංගීතඹ - එච් එම් ජඹර්ධන                     ඳද  -  යඹුක්කන සිේදාර්ථ හිමි          
 
 
අන්න ගීතඹ  

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MXaZmQrxcE8&feature=related
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කසුන් කල්වාය - ඇයඹුභ භ  කඳුරක් පරා  
  

 
ඇයඹුභ භ  කඳුරක් පරා   
භා ඵරා ඉේදී  ඒ දිවා  
ආ දුයත් දුය ැඩි නිා  
අානඹට පඳය ඈ ගිඹා  
  
දුක්ඵයභ කවිඹක් ලිඹා  
එහි ඳද පඳශක් අඩුපන් තිඹා  
අරුත ඳසිදින්නට කිඹා  
අානඹට පඳය ඈ ගිඹා  
  
පලෝකාන්තඹ එන තුයා  
එහි රැපන්නට සිත් ඇති නිඹා 
අනන්තඹ ශඟ භා දභා  
අානඹට පඳය ඈ ගිඹා  
  

 
ංගීතඹ -     කසුන් කල්වාය                                       ඳද -   
  

අන්න ගීතඹ  

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uTfp5lBi0pA
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රක්භ්න් පවේාවිතායණ - ඳෑර දිග අවපේ 
   ( පජා පටලි නාටකපේ පත්භා ගීතඹ ) 

 
 

ඳෑර දිග අවපේ  ඳාට පේදුනු පේ  
රැඳී පනොරැඳී  භපේ භතපක්  
හිඳී ඔඵ යවපේ  
රඵැඳි මියුරැසිපේ  
  
සිතින් භපේ සිත දයාපගන ඔඵ  
ඔඵ පගා ආ භග ඉතින් නිභ පව්වි  
කඳුළු ගං පතය නතය පමි භභ නම්  
සිනව පතොටු පඳොශ  පොඹා ඹනු භැන  
රඵැඳි  මියුරැසිපේ  
  
කිරි සිනාක සු කැටිවුන  
සිහින ගිනි ගත් න්තඹ මිහිරි  
කඳුළු ගං පතය නතය පමි භභ නම්  

කඳුළු පතොටුපඳොශ අතැය ඹනු භැන  
රඵැඳි  මියුරැසිපේ  
 
 

ංගීතඹ -                                           ඳද -    
 
  

අවන්න ගීතඹ   
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=IX42Eq6r5t8
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රතා ල්පඳොර  - සීන වතක් භැද 
  

සීන වතක් භැද විභනක් දුනයි  
සීත ඳුන් සු ඒ තුර භවුනයි  
ානාපව් භල් වදත පිපුනයි  
ගීත නාද පදව් පරෝපකන් අහුනයි  
  
 ර නුන් ගැඵ පෝක රාපෝ  
පව්දනා පගන අ අ වද අම්ඵපයෝ පර්  
ඈති පඳොයකා පතයපී ඇමරි  
ද කඳුළු ල් රුයා ැගිපයයි  
  
අකාරපේ ැසි දිඹ අද වැලිරා  
පෝක සුසුම් ගඟ ඉවුරු තරාර  
ානාපව් භල් අකරට භැරුණයි  
පප්රකේභ පරෝක යන් භන්දිය කැඩුනයි  
 
 

ංගීතඹ - අචාර්ඹ අභයපේ ( චිත්රාඳටිඹ - ගැටයපඹෝ )   ඳද -  භඩර එ ් යත්නාඹක   

 
 
  
  

අවන්න ගීතඹ   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mhjESFndI48
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භාලිනි බුරත්සිංවර - යජ භැදුයක ඉඳදී සිටිඹා නම්    
  

 
 
යජ භැදුයක ඉඳදී හිටිඹා  නම්   නුමත් යපජකි පුතුපන්  
හිරිකඩ ඵාපගන පඳොල් අතු ඉගිපරයි අද නුපේ සිරි ඹවපන්  
හීපනන් හිනා  පනොවී භා අලාඳන් පම් රෑ ඹාපම්  
  
 
පුංචි ඳැටික්කන් භග දිග වලන සිල්රය ය කැවිලි 
දු ඹන ඉගිපරන විසිතුරු පල්රම් ඹානා  පඳ  පඳ       

අවක ඵරාපගන භග දිග ඹනවිට නෑ භට ාන්පන් 

හීපනන් හිනා  පනොවී භා අලාඳන් පම් රෑ ඹාපම් 

 
  
ඉහිට පභොශන ලිඳත් ද  පුත කැ ය සුනු වපල්  
දි පඵොජුනක් පේ දි ගා ඇල්පභන් අකුයට දි ඹන්පන්  
ඇරා කල්ගිඹ පයදි ැයලී නෑ භට ාන්පන් 
හීපනන් හිනා  පනොවී භා අලාඳන් පම් රෑ ඹාපම්  
 

 

ංගීතඹ -                                           ඳද - 

 
 

 
 
 අන්න ගීතඹ  

http://www.youtube.com/watch?v=ydWiY3qt6EA
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පම්කරා ගභපේ - භට පදන්න භට පදන්න 
 
 

භට පදන්න භට පදන්න පභොපවොතකට භට පදන්න  
ඔපේ ඇ් ඹට නටන ඳාට බින්දුක් පදන්න  
  
පදපතොල් පඳති වැඩ කයන සිනා පර්ාා භන  
කැඩඳතක භපේ රු පභොපවොතකට දකින්නට  
කඳුළු බිඳු ඟපගන දුක දැර අම්භා 
පදපනත් භත තුරුළු කය එක යක් සිඳ ගන්න  
  
ගී කිඹන විවඟුන්ට පයොන් උයන ඵමරුන්ට  
යවපේභ භභ පොඹමි භල් ඳාට ව අරුභ  
ැසි ඉහින අව භත ඵය දයන පඳොපරො උඩ 
භපේ හීන තඵා ඹමි තත් දක එන්න  
  
 
 
 
  
  

ංගීතඹ  - රුන් ශ්රීල ල්පඳොර                 ඳද - පෝභරතා පවේයත් භැණිපක්  
 
 
  
 

අන්න  ගීතඹ    
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Mg_nPxc8B9U
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පම්කරා ගභපේ - අවන් ඉන්න අවපගන ඉන්න 
  

 
 
අවන් ඉන්න අවපගන ඉන්න  
භපේ හිත පභොනද මුමුණනා  
  
ඹාඹ පුයා පනක පනක ඳාටින් මුදු  භල් පඳති ඇවැපයනා  
පඳොද ැ්ක සීතර ඇවිදින් හිතට එපඵනා  
පකෝඩුකාය භල් පර්ණු අගින් භල් සු පඵදනා  
ඒ සුඳින් භපේ හුභ් යටා භනා  
  
සීලි සිලිපේ  වභන සුශඟ පකොඳුයන්පන් අඳටභයි  
තුට මික දුක පභොකටද පපනව භවපභයයි  
අභාපක් දුක දුයරන දවක් තරු කැට නුමටයි  
ඒ එළිපඹන් දැල්පන පරෝකඹ භපගභයි භටභයි  
  
  
ංගීතඹ - රුන් ශ්රීල ල්පඳොර         ඳද - පෝභරතා පවේයත් භැණිපක්   

 

 අන්න ගීතඹ  

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yjHi7RSGeIk&feature=related
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භර්වින් පඳපර්යා  රා වික්රරභසිංව - සුති කුසුභක 
  

   
  

සුති කුසුභක සුසීනිඳු පඳති භත සුඹ ැ  
ඔපේ වද තුශ භට සිහිර ැනසුභ ඇතිඹ නිතී  
උකුරත නැශපන බිළිපකු පර තුරුපල් සිටිමි  
මුළු පරො භට ඇත ඔඵ ශඟ සිත සු ඹවන  දී  
  
භපේ සිත නන උල්ඳත ැනි ඔපේ සිනා රැළි 
දැක භභ පිබිපදමි පුය දුටු පකො කැකුළු පභ  // 
  
භපග වද පිනන ඔපේ පනත් ඳන යව දැ  
ඳන නශ ඇති තුරු  ති රැක වනඹ තුට පදමී  //   
 
 
 
ංගීතඹ -                                          ඳද -    
 
 

 අන්න ගීතඹ   

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cyGH8A56v4g


www.studentlanka.com

P a g e  | 51 

 

asokal@gmail.com 

මිල්ටන්  භල්රආයච්චි - කඳු ඳාය ඈත අයිපන් 
 

කඳු ඳාය ඈත අයිපන්  
 රෑක ඈ සිනාපේ  
පව්දනා සිතායපේ ඒ ගීත යාපව් ඇපේා  
ජීවිපත් පුයා 
  
ඹාලුවී පදැපේ එදා කී කතා අා  
ඳාළුවී වැඬුා දා භාරුපත් ඳා  
  
කඳු ඳාය ඈත අයිපන් ....... 
  
ගං ඉපම් භා දන් කැපල් ඳාැපල් පුයා  
භා පොඹා අා පේ  
පන් පරා ගිඹා  
 
කඳු ඳාය ඈත අයිපන් ....... 
 
  
  

ංගීතඹ -      ්ටැන්ලි පීරි්                  ඳද -       
     
 
 

  

 අවන්න ගීතඹ  

http://www.youtube.com/watch?v=Cb0tU0S5u0k
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නන්දා  භාලිනි - අවුරුදු පදදව ්ඳන්සීඹක් 

 

අවුරුදු පදදව් ඳන්සීඹක් දැන් - ඹයි  භට භපේ ද පුතුපන්  
පල් කිරි කය දුන් උන් පල්ත්  උයා  බි - 
පල් කරක් ත් නෑ පදතපන්    
දරුපොත් ැදුා දරුපොත් වැදුා - උන් ැඩි වරිඹක් පොය පදටුපෝ  
දරුන් ව උන්  ඳයඹන් භැයඹන් - භපේ පේ  කා භට වින පකටුපෝ 
  
 
උනුන් පකොටරා උගුල් අටරා -  යජ පති  භපේ උන්  වැභ දාභත්  
භපග යජ දරුන් භපග ජන දරුන් - ගැන ඵැලුපව් නැවැ  කදාත්  
තභන් වපදනු මි නංගිරා භල්ලිරා - වදන්ට ඕනෑ කභක් නැතී 
පේ පදොය කනකය උගට තිඹරා - ශත්  විකුණා පගන බුදිති  
  
 
 
උතුපර් දරුන් මිඹැදී ඉයයි - දකුපණ් දරුපොත් මිඹ ඇපදති  
භපේභ භව උන් භපග නභ විකුණා - පකොටා භපග දරුන් භයති  
අවුරුදු ඳන් දාවක් ත  ඉන්නට - ඳයභායු භට ඇති ඵැවිනි  
භපග පඳොඩි ඳැටවුනි පතපි ත් 
පම් පොය මුළුපන් භා ගරනු භැනවි  
 
   
 ංගීතඹ -                                         ඳද -    
 
 

  

අවන්න ගීතඹ  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pE1B0-ssWv4
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නන්දා භාලිනි -  ආදයඹට පිපුන භල්  

 

ආදයඹට පිපුන භල් ර සු දැපන්                                                                                           

ඒ භල් පභන්භ ගව පකොශ නැත ඉතිරි වුපන්                                                                                

ාගයපඹන් එවා පරො ගැන සිහින පඳපන්                                                                                         

ජීවිතඹක ඳැතුම් ඳභණද උරුභ වුපන්  

  
වදපේ යදමින් කන පකොක් වල ඇහිරා  
ජීන යතැසින් පනොසිතු පර දැවිරා 
ැභදා ඳැත පපනව පොම්න සිඳිරා  
ජීවිත කාරඹභ ඉන්නද ඳසු තවිරා 
  
පල් කැටි කශර රු භව් කු නැශපන්පන්  
දුඳත පුයා ඳාළු  ති භතු න්පන්  
කකිඹන ඇසින් උණු  කඳුරැලි  නලිඹන්පන්  
පකදිනද වදේපර්  ඉය ව  දිලිපන්පන්  

  ංගීතඹ -                                          ඳද -  

  

 අවන්න ගීතඹ  

 

http://www.youtube.com/watch?v=oHBgMnBKHxE
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නන්දා භාලිනි - පදොය කවුළු විය කයන  

 

පදොය කවුළු විය කයන අරුණ උදපේ  
සීතර සුශඟ ඔපේ සු රැපගන වභාා  
නිදි ඹවන පදපනත නිර කයන පභොපවොපත්  
රෑ ඝන අඳුය ඔපේ සිහින භසිත දාා 
  
වද ඳෑරි රිදුම් දිදී පතභා ැපටන විට ළු පිලි  
වි හී ය ඳවය ැදි 
දා නැපගන විට පෝ ගිනි  
සීත ගඟුරක් වී භා පදොමින් ගරාා  
  
පදොය කවුළු විය කයන ....... 
  
බිඹකරු දිවි ටන් බිපම් පිළිරැව් පදන විට යණපගො  
තනි වී දිවි පොපවොන් බිපම්  
භර පඳොත පගන පඳයරන විට  
භාර ගියකු වී භා ගඹාා  
  

ංගීතඹ -                                            ඳද -           
 
 
 

අවන්න ගීතඹ   
                               

http://www.youtube.com/watch?v=v5f4TPibais
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නන්දා භාලිනි - පවේභන්තපේ දී 

 

න්පත් නිදා වුන් පඹොවුන් පකෝකිරාන්  
ගඹන්පන් සුපඳම් ගීත පවේභන්තපේ දී  
න්පත් ශඳල්පරන් ැසී වුන් කුසුම් කැල් 
නටන්පන් පිපි දැන් පවේභන්තපේ දී  
  
විරාපඳන් විඩා වී රැඳී භං තරාපව්  
ැසී අන්ධකාපයන් ැටි භං මුරාපව්  
රාක් පරසින් භා ඇපදේදී අඹාපල්  
ඔපඵන් පනත් රැබපේ  පවේභන්ත කාපල්  
  
න්පත් නිදා ......... 
  
සුසුම් රා දිා රෑ පව්ලී හුදකරාපව්  
එඳා වී සිඹල්රන් ඳරා ආ පරාපව්  
තුාපයන් උදා ව ක් පේ නිලාපව්  
ඔඵයි පනත් ැදපේ  පවේභන්ත කාපල් 

ංගීතඹ -                                                    ඳද -                                         
 
 

අවන්න ගීතඹ   
 

http://www.youtube.com/watch?v=YQGaryixVn4
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නන්දා භාලිනි -  පකොතැනක පවෝ පිපිරා 

 

පකොතැනක පවෝ පිපිරා ඹලි ඔඵටභ සු 
පගපනන්නම් 
පකදිනක පවෝ ැවිරා ඹලි ඔඵටභ 
පන දන්නම් 
  
තනි වී හිඳිනා  නිදි නැති රෑ - පිපි සු 
දී උනිමි ඔපේ ශඟ // 
පඳති පඳති ගරා ඳා ඹට පතයඳා  
භර භැරවුපේ ඇයි 
  
පකොතැනක පවෝ පිපිරා .................. 
  
ායින් පඳපශනා  ඔඵ නපේ  
විලිකුන් කය භභ දුනිමි ඳරා පර 
සුහුඹුල් ලාකා වි පර ැශඳු                                

ග ැනසපව් ඇයි  

 ංගීතඹ -                                          ඳද -     
 

අවන්න ගීතඹ                                
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pNMZgEt7frU
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නන්දා භාලිනි  - භපේ පනත් ඇයි පභපේ 
 
 
 
 

භපේ පනත් ඇයි පභපේ  නිඵ භා පඳශන්පන්  
භපේ සිත යටමින් ඇයි ද භා පඳශන්පන්  
  
පනොඑන ඵ පම් භපගන් ඹළිඳු ඔඵ කිසි දිපනක  
දනිමි භම් ඒ නමුදු ඇයි ද පනත් පභපේ  
භග ඵරා හිඳින්පන් භග ඵරා හිඳින්පන්    
ඇයි ද භා  පඳශන්පන් 
  
පනොභැති ඵ නගයපේ ඹපනන දන අතය ඔඵ 
දනිමි භම් ඒ නමුදු ඇයි ද භා සිත පභපේ  
ඔඵ පොඹා තැපන්පන්   ඇයි ද භා  පඳශන්පන් 
  

 
ංගීතඹ - පේන වීයපේකය                     ඳද  -  කුරයත්න ආරිඹංල      
  
   
 
 
 
 

අවන්න ගීතඹ 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NO61jFFuaNw
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නන්දා  භාලිනි - යට කයන්ට නම් 

 

යට කයන්ට නම් - යට කයන්ට නම් 

භසුයන් ඇතු කැපේ - ටිනා කිඹන පේ විකිණිඹ යුතුඹ යපේ  

අභන දනන් කෑ ගැහුත් වතය පේ  

ඒා පනොවික්පකොත් අපි වැභ භකය කපේ 

 

දශදා භැදුය අධික මිර කශ වැකිඹ  

සිරි භව පඵෝධිපේ රන්සු ඳැවැදිළිඹ 

කළු ගල් රට විකුණා පගන සීගිරිඹ  

සීගිරි කුරුටු ගී ඵයිරා කශ වැකිඹ  

යට කයන්ට නම් ...... 

පවෝර්ටන් තැන්න දී ක්රී.ඩා පිටිඹකට  

ඳයා සිංව යාජඹ ලී පභෝරකට  

දුන්හි ඇල්ර වයා ජර විදුලිඹට  

භනර කන්ද ඵදු පදමු පවෝටරඹකට   

ංගීතඹ -                                           ඳද -      

  

අවන්න ගීතඹ 
                                    

http://www.youtube.com/watch?v=xew7dvD2nZI
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        නන්දා  භාලිනි - ට පවොපයන්  මුදුපනන්  

(සිරිපඵෝ  අයිඹා චිත්රාඳටිපඹන්) 

 

 
ට පවොපයන්  මුදුපනන් වාපෝ ගිඹා 
ඉයට පවොපයන් ඉය මුදුපනන් ගියව් ගිඹා 
භරට පවොපයන් භර මුදුපනන් ඵමරු ගිඹා  
අඳට පවොපයන් නුම දෑට පනොපඳ  ගිඹා  
  
නන්තපර් න පු භල් පීපේා 
නියන්තපර් පිනි ැ්ට නෑපව්ා  
ගැර නඩපේ කිංකිනි වල රැව් පේා 
රැ තුන් ඹභට හීපනන් ත් හිනැපවා 
   
  
 

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ වික්ටර් යත්නාඹක       ඳද -   ආචාර්ඹ සුනිල් ආරිඹයත්න  

  

අවන්න ගීතඹ 

 

 

 

                                  

 

http://www.youtube.com/watch?v=nEBRp0yafPY
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නන්දා භාලිනි -  ැ්කට ඉඩ ඇතත් 

 

ැ්කට ඉඩ ඇතත් අව්  කු ද අතට  

හිරුට එඳභණ කුභට පුංචි පඳපදක් ඇතිඹ  

සිනා සී සිනා සී පදපතොල් ඉරි තැපරේදී  

වලන්නට මික පන කුභකටද පනතු අඳට  

  

පුංචි  කුහුඹුන්ටත් තිපේ උන් පවනැල්ර  

බිඳී ගිඹ මුත් ඵඳුන් අතින් දිඹ පඵොනු වැකිඹ  

ඔඵට භා භටද ඔඵ වමු වපනොතින්  

සිනාපමු අතිපත්ට ඹම් දිපනක අඳ පදපදන  

 යුය පගොඩ එන තුයා කඳු මුදුන් ඇත උට  

ගරන ගඟ නැත් ව තැනින් ගභ ඹට පනොපද 

ඔඵට භා භටද ඔඵ වමු වපනොතින්  

සිනාපමු අතිපත්ට ඹම් දිපනක අඳ පදපදන  

 

ංගීතඹ -                                           ඳද -                                    
 
  

 
අවන්න ගීතඹ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2B0KjgRSoHY
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නිවාල් ජඹර්ධන  -   පයොණට ඇපදන භනළිඹක 
 

පයොණට ඇපදන භනළිඹක  
විර අරුණ සීපත්  
කනට පකොඳුය පකොඳුය  ගඹන  
භා පනො ගැයු ගීපත්  
පිනට රැබුණු මියුරැසිපේ  
ැතපඳන භපේ පදපනපත්  
  
භල් පඳති ඳාඩ අතුයා  
පගට කැන්දන් එනා  
පයොන්සුනු තයා අමයා  
සුඳින් නවනා  
දැන් භට පත්පයන ඳාළු  
ඔඵට ඵාය පදනා  
  
දිමුතු නුන් මිණි ඳයඹා  
හිනැපවන සියුභැලිපේ  
භපේ වදත එකලු කයන  
්ර්ණ ර්ණ එළිපේ  
අපි න පරොකට පිවිපමු  
 තරු ැණපකළිපේ  
  

 ංගීතඹ -                                           ඳද -  
 
  
 

අන්න  ගීතඹ    

http://www.youtube.com/watch?v=yi68zYfvC2c
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නිපයෝා වියාජි  -   ඔඵ ගිඹාභ දුක භට දී 
 

ඔඵ ගිඹාභ දුක භට දී  
දුක දයා ගන්න පනොවැකී 
ටේභවල් සිහින ඉතිරි  
සිත අනාත වී යතී 
  
ඔඵ ගිඹාභ දුක භට දී  
හිරු වදි්සිපඹන් මිඹැදී // 
පරො ැපනන් අඳුපර් ගිලුණි  
හිරු උභතු දුකින් දැවු  
  
ඔඵ ගිඹාභ දුක භට දී  
ඔඵ ගිඹා කිඹා පනොසිතී // 
ඔඵ ගැනභ සිහින පුයමී  
දුක තුරද ඔඵභ දකිමී  
   

  

 ංගීතඹ -   ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව      ඳද -  නිරාර් එන්. කාසිම්   
  
 
  
 

අවන්න ගීතඹ 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=D-vt-tycQTg
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පිඹසිරි විපේයත්න අමිතා ැදිසිංව - ඵැේද පුයා 
  

ඵැේද පුයා සුදු පයේද පගයි ඹ  
ඉේද ඳනා භල් කැන් පිපිරා  
ේපේ පභොපකෝ අවුරුේද ඇවිල්රද  
නැේද පකොපඵයිඹපන් පයොන් වදරා  
  
ඵැේදට භල් රුාක් ැවරද 
නිර පකොශ පිට ඒ භල් පඳොද ඉහිරද  
  
ඳාය පේ ඇති පේයභ ග්  
රු ාය වැඩයි පගඩි වට ගැනිරා පගඩි වට ගැනිරා  
පප්ය දිවුල් ඳලු වීය ඉදී එන  
ාපර් පගයි පම් ඳැණි පිරිරා  
  
ඵැේදට ඳැණි රුාක් ැවරද  
ග් ර පගඩි ඳැණි ැ්ට පතමිරද  
  
රෑන ගියා ැශලිහිණි කුරුල්රන්  
සීනු වඩින් ය ගී ගඹරා ය ගී ගඹරා  
තාන තනා තම් දාන කිඹා  
එලි භාන පේ කැයපක් නටරා  
  
ඵැේදට හී  රුාක් ැවරද 
හී පඳොද පම් පඳොට අ්ට පඳරිරද  
  
 ංගීතඹ -  පිඹසිරි විපේයත්න                        ඳද - පවන්රි පතන්නපකෝන් 
 
අන්න ගීතඹ  
  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AYpAHAujBRw
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පයෝවණ ඵැේදපේ - පඳොඩි වාමුදුරුපෝ නෑ 
 

පම් ගම්භාපන් කඳුැටි සීභාපව්  
ර්න න අයපණ් තිබුනා පේනාපන්  
ඒ අපු හී ැඩවුන් ඒ කාපල්  
පඳොඩි වාමුදුරුපෝ නෑ දැන් ඒ පේනාපන්  
  
අපප් පිනටභ ඳවර වුනා පේ  
සිල්ත් ව ඒ පඳොඩි වාමුදුරුපෝ  
බුදු මිදුන්පේ පනැල්රක් පේ  
පිඩු සිඟමින් ැඩිඹා පගන් පගට  
  
පභත් කරුණාපන් සිත් නවාරන  
සිල් සුක් වමුා පදොරින් පදොය  
පම් ගම්භාපන් සීභාපව්  
  
ර්න න අයපණ් තිබුනා පේනාපන්  
ඒ අපු හී ැඩවුන් ඒ කාපල්  
පඳොඩි වාමුදුරුපෝ නෑ දැන් ඒ පේනාපන්  
  
අපප් සිත් ර  ඳව් භර පෝදා 
දවම් පදසු ඒ පඳොඩි වාමුදුරුපෝ   
බුදු මිදුන්පේ පනැල්රක් පේ  
පිඩු සිඟමින් ැඩිඹා පදොරින් පදොය  
  
ංගීතඹ - පයෝවණ ඵැේදපේ                     ඳද - පයෝවණ ඵැේදපේ 

 
 අන්න ගීතඹ ( පදැනි ගීතඹ ) 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EikAs_5Mqes
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පයෝවණ පඵෝපගොඩ -  පනතින් පනත ඵරාරා 
 
 

පනතින් පනත ඵරාරා හිපත් දුක නිා  
අදින් ඳසු නිපව්වි අපප් ඒ කතා  
යකින්නට පපනපවේ වලන්නට එඳා 
නිභාක් පනොපව්වි ඇයඹුභක් නිා  
  
ඈත් ඵ දැනිරා ඔපේ වා භපේ 
දුයක් ආ නිා දැන් දුකක් පම් පේ  
භවා ාගපර් පේ  තිබුනත් හිපත්  
කුභට හිමි වුනාපදෝ පනොහිමි ආදපර්  
 
යකින්නට පපනපවේ  වලන්නට එඳා 
නිභාක් පනොපව්වි ඇයඹුභක් නිා  
  
ඳතන්නට ඳා භා යම් අහිමි ව  
වැඟීභක් රිදුම් පේ පවටට උරුභ ව 
දින්නට කිසිත් නෑ පරොපව් මින් භතු  
භපගන් ඔඵ ඈත් වී ගිඹායින් ඳසු  
  

 
 
ංගීතඹ - ්ටැන්ලි පිරි්                           ඳද -  දඹා ද අල්වි්   
  
 
 
 
 
 

අන්න ගීතඹ   
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FbNw4ADh7GQ&feature=related
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පයෝවණ වීයසිංව  නන්දා භාලිනි -  යත්තයන් දුපව් 
  

 
යත්තයන් දුපව්  අපප් යත්තයන් දුපව්  
ඔඵයි දිවිඹ අර්ථත් කපශේ 
ගිඹදා ඳටන් ඉගිශ කුරුළු කඩුපන්  
න්පතෝඹක් නෑ සිපත්  
  
ඉගිළිරා ගිපේ මුපගන අපප් කඩුපන්  
නුමත් කඩුක් තනන්න පන්  
ඉගිළිරා පගොසින් තනපු කඩුත් අයන්  
නැත එන්න පිඹමරා දුපව්  
 
වනික එන්න පිඹමරා දුපව්  
ඇවිත් ඹන්න එන්න සුදු දුපව්  
  
 ංගීතඹ - පයෝවණ වීයසිංව                           ඳද -  
  

 

 අන්න ගීතඹ   

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=80A9tx1luxA
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පයොපම්් සුගතඳාර - දිගු දෑ දුටුාභ 

 
දිගු දෑ දුටුාභ වැපඟනා පඳය  පේභ  
උන්නු වැටි භපේ ගා ඔඹ හිතට  අභතකද  
බි දභා භපේ සිහිපන් ඇයි ද ඔඵ වැන්පේන්පන්  
භට පදන්න භපේ සිහිපන් ශඟ ඉන්න පඳය ාපේ  
  
රෑ දිා හිත පුයා ඇවිලිරා පම් ගින්න 
තරු ඳා අඩනා ඔඵට නෑ පත්පයන්පන්  
හිතට හිත හිමි නැතිද අවනා හිත භාපේ  
භට පදන්න භපේ සිහිපන් ශඟ ඉන්න පඳය ාපේ  
  
පඳය එදා වමුපරා පලුනු වැටි මුදු ඳවපේ  
පඳපනනා දකිනා නිවල රෑ දුය අවපේ  
දුයභ මි ශඟ නැතිද අවනා පනතු භාපේ  
කදාද ඔඵ එන්පන් නැතුාද වමුන්පන්  
   
ංගීතඹ -    පයොපම්් සුගතඳාර                      ඳද - නන්දන වික්රරභපේ 

 
 අන්න ගීතඹ  
  
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eGDmM_kw8qQ
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පයොාන් ප්රකනාන්දු - පුංචි ඇ් පදක 
  

 
පුංචි ඇ ්පදක  කඳුළු පුයන් තභ භග ඵරනා ඇතී  
ඒ වුනත් භට එන්න ඵැරි ඵ ඔඹා තභත් දන්නැති 
භැපයන්නට පභොපවොතක් තිඹා වරි ඔඵ පොඹාපගන එන්පනමි  
එකටත් පරොකු කාරඹක් ඇත පකොපවොභ වරි හිත යටමී  
  
පප්රකේභපේ උත්තරීතය ඵ ඳක් කයපගන පවොටභ   
කාරඹපේ ැලි තරාට වී මිඹැදුනත් අපි දවට  
ආදපර් පඳම් කතා රටත් එකතු වී ඇත අඳ ගැන  
වලා ැටුනත් වලන්නට ඵැවැ හිතන්පන් භභ ඔඵ ගැන  
  
දවකුත් ඵාදක  තිඹාපගන පප්රකේභ කයනා ඔඹ හිත  
දාර ඹන්පන් පකොපවොභදැයි භට ලිඹා පදනද භතකඹ  
ැකඹ කිඹනා චපන් ගැනත් හිපතන්පන් නැවැ ත භට  
නිදා ැටුනත් නින්ද ඹන්නෑ   හිතන්පන් භභ ඔඵ ගැන  
  

 
 
ංගීතඹ -   පයොාන් ප්රකනාන්දු              ඳද -     

 
 

අන්න ගීතඹ  

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=JrSjgusbcLs&feature=related
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පයොාන් ප්රකනාන්දු - දුය ඈත යටක තනිවී 
  

 
දුය ඈත යටක තනිවී   
 
සිහිපන වැභ පභොපවොතක් ගාපන්  
පනතගට කඳුළු පිපර්  
එන්න හිතයි පිඹමා ඔපේ කුටිඹට  
භාපේ කිරිල්ලිපේ  
  
පපන්වඹක් දැනුනා භට ඔඵ ගැන  
දුය් ඉන්නා ටික කාරපේ දී // 
නිාඩුක් රද විගභ එන්නම්  
ඔඵ වා පදොඩභලු න්නට යවසින්  
  
සිහිපන වැභ පභොපවොතක්...... 
  
දුයකතපනන් ඔඵ අභතන විට දී  
හිතට දැනුපන් අඳභණ තුටක් // 
ඉසිල්රක් නෑ ඔඵ පත එන්නට  
දිවිඹ පුයාට භපග කයගන්නට  
  

ංගීතඹ -  පයොාන් ප්රකනාන්දු                          ඳද -   
  
  
අන්න ගීතඹ   
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=rIavt43gVBw&feature=related
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නත් නන්දසිරි  - එදා පභදා තුය 
                          
එදා පභදා තුය කඳුරට වියව - දැ් පිඹන්ඳත් කවුළු ා  
රපේ ගරා ගිඹා පපන්වපේ සු - සිනා පිරුණු යත් පදපතොල් පිඹා  
මිරාන වී ගිඹා පයෝ කුසුම් පඳති - කම්මුල් සුදුභැලි ඳාට පඳොා  
දෑත රපේ ඵැ අන් ගභනට - පොඳුරිඹ භට පනොකිඹාභ ගිඹා 
  
දැ් කවුළු ඳත් ඳරා කඳුළු කැට - ෑපවේදී  භපේ දැ් අගින්  
කාත් කව්රුත් පතත් හිතයි භට - ඳාත් පන්න ඔඹ මුට උඩින්  
ඈත් ඹන්නට මුපගන කව්රුත්  - ඔපේ මු පදොතත් සු ඳැනින්  
භාත් භපේ හිත ගත් ඔඵ සුයි - ඈත් පනොපව්භයි  ඒ සුඳින්  
  
ඊපේ ඉඳදී අද මිඹ ඹන්නට  - පඳරුම් පුයාපගන උඳන් රපේ  
ඊපේ පව්පගන් අව උට ඵැඳී - ආදය පරෝකඹ පවටත් තිපේ  
එත් ඉතින් දැන් පොඳුරිඹ ඔඵ නැත - ඇයි  පම් පරො භා තනි ගිපේ  
ආපේ දක එක හිත් ඇත්තන් - වී අපි ඉඳපදමු එකට පිපේ 
 
 
  

ංගීතඹ - නත් නන්දසිරි                             ඳද - විභල් ජඹලාන්ත  
  
පම්භ ගීතඹ වා ඵැඳී ඉතාභ පලෝච ඹ කතාක් ඇත. 
  
පම් ගී ඳද යචකඹා විභල් ජඹලාන්ත පභඹ යචනා කය ඇත්පත්  
ඔහුපේ පඳම්තිඹ මිඹ ගිඹා පෝකඹ දයා ගැ භට අඳවසු ව නිා. 
ඔහු පභඹ විලායද නත් නන්දසිරි අතට ඳත්කශ ඳසු එභ ගීඹ   නත් පේ  
ර්නභ ගීතඹ ඵට ඳත්විඹ.  
එත් අානාකට පනත් පභැනි අාභානි නිර්භාණඹක්  
කිරීභට පඳය විභල් ජඹලාන්ත පේ ඳශමු ව අාන ගීතඹ  
ඵට පභඹ ඳත් කයමින් ඔහු ඉතා තරුණ විපේ දීභ අඳපගන් මුගත්තා. 
පභන් නිර්භාණඹක් කර විභල් ජඹලාන්තඹනි ඔඵට පඵොපවෝ පින්.  -  අපෝක ලිඹනපේ 
  

  

අවන්න ගීතඹ 
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නත් නන්දසිරි   -  භා වද අපු 
  
   

භා වද අපු කුසුපභන් ැයසු  
ඒ භල් ඵය දෑතයි   
ජීන භව භඟ කැල්පභන් එළිකර 
ඒ නිල්මිණි දෑයි  
දකින තුරු සිත දැඩි අවිපව්කයි   
  
පපනව පඳොදි ඵැ හිසින්  දයා  
ැනසිලි පිණිදිඹ රැපගන පඳයා.. // 
ැතපඳන කුටිඹට ඇඹ ආ අන්දභ  
සු  සිහිනඹකි බඹ පුයා  
  
මුවින් අපභොද බිඳු බිඳු ෑපවේ  
සිතුම් ඳැතුම් එකිපනක ඳෑපවේ..// 
දාඹාදඹ පර අඵැටක් පනොඳතමි  
ඇපග පනොකැශැල් වද භට ෑපවේ  
  
  

ංගීතඹ  -  නත් නන්දසිරි                    ඳද - කරුණායත්න අපේපේකය  
 
  
 

අවන්න ගීතඹ 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UunBS1_LCYs
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පල්ටන් පඳපර්යා  -   මිහිරැති න්ත කාපල් 

 
මිහිරැති න්ත කාපල්  කිභ ඔඵ  පභපතක් පනොආපව්  
ගිම්වානපේ ගිරන් වී සිටිපන්මි පව්දනාපව්  
  
සිතිවිලි සිතුම් ැල්පල් රතැවී රැඳී  නිදැල්පල්  
මිහියක් පකොපවේද ඇත්පත්  කි භැන භටත් න්පත්  
  
දාවඹ ගපත් පලීරා කඳුරැලි පනතින් ගරාරා  
කඳුරැලි පනතින් ගරාරා  
ඈතට ආදී ගරා පේ  පොඹමින් පගව අතීපත්  
පපනව ඔපඵන් උදා ව  යුගඹකි පගා නිභා ව  
 
 

ංගීතඹ - පල්ටන් පඳපර්යා                  ඳද - පප්රකේභකීර්ති ද  අල්වි්  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

අවන්න ගීතඹ   
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සිසිය ඉන්ද්රතානි පේනායත්න - නුහුරු නුපුරුදු 
 

නුහුරු නුපුරුදු යව පිලිඵ මිහිය ආදයඹයි  කිඹා  

ඳවුරු ඵැපගන සිතක ැජඹුනු යතී නෑ පකොහි ගිඹා  

  
ආදපයයි භභ ආදපයයි දම්මි තභත් ආදපයයි  
භා පිඹකරු සිහින සිතුම් භතු කශා යඵය වැඟුම්  
දඹාන්තඹ පඹොවුන් සිතිවිලි ය කශා ඔපේ පනත් කැළුම්  
 
ආදපයයි භභ ආදපයයි සුගත් තභත් ආදපයයි  
අසිරිභත් පර ඇඳුනු පේදුනු කළු රාපන් ඹට වුනා  
මිහිරිඹාවිපේ අපන් දක ඔපේ වදත පගොළු වුනා  
 
ආදපයයි භභ ආදපයයි දම්මි තභත් ආදපයයි  
ආදයඹ එක අතක පප්රකේභඹ  ත අතක භා භැදිවුනා  
ාගයඹ ැනි පව්දනාක අපවෝ හිතත තනි වුනා  
 
ආදපයයි භභ ආදපයයි දම්මි තභත් ආදපයයි  
ආදපයයි භභ ආදපයයි සුගත් තභත් ආදපයයි  
ආදපයයි ආදපයයි 
 
 
 
ංගීතඹ -     සිසිය පේනායත්න           ඳද -    
 

අන්න ගීතඹ  
 

  
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=q9EDH0J_pvI
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 පෝභතිරක ජඹභව - එදා ාපේ අදත්  
  
  

එදා ාපේ අදත් පඳොද ැ් ැපටනා  
භල් පිපුණු ගව ගා තභ ඉඩ තිපඹනා  
නුම භපේ රඟින් නැති අඩු භට දැපනපනා  
භභ තභ භට අහිමි භපේ කවිඹ ලිඹනා  
  
දුක පිරුණු භපේ හිත නුම පවොට දන්නා  
හිත වදපු නුපේ වල භපග න් පොඹනා  
නුම නිා ඳැමිණි දුක් ඳැණි යයි සිපතනා  
භභ තභ භට අහිමි භපේ කවිඹ ලිඹනා  
  
අනාගත ාළුකා කතය භැද තනි පරා  
පකපේ ඳා ඔමිද ා ඳා වි දයා  
පුයඳක පනොවී නුම අඳක  වුනා  
භභ තභ භට අහිමි භපේ කවිඹ ලිඹනා  
  

 
ංගීතඹ -  පෝභතිරක ජඹභව              ඳද -   
 
 
අන්න ගීතඹ  
  
  

   
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gAkLpGoUcyw&feature=relmfu
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පෝභතිරක ජඹභව - අාන ැා ක්භන  
  

 
අාන ැා ක්භන  පනොදැ භ පගවනු  ඉක්භන  
දැන් නික්භ ඹන්න කාරඹ අඳ අපඳන්  
ඹළි වදාගන්න ඵැරි වුනු සිත් අයන්  
  
අඳ සිනා ලු තැන්ර ග ්ැල් 
භල් යා හිඳීවි ද අඳ එන කල්    
නැති වුපන් අඳට අඳ මි පම් පරොට පනොභැත එහි දුක  
නාඩන්න ඉතින් පනොරා කඳුශැල්  
  
අාන ැා ක්භන ...... 
  
අඳ පදඳා ැලු පයපශේ යශ ැල්  
කැටි ගැසී  රැපේවිද  අඳ එන කල්  
නැති වුපන් අඳට අඳභඹ කාරඹ කාරඹ ඹයි අඳ ඳසුපකොට   
නාඩන්න ඉතින් පනොරා කඳුශැල්  
 
ංගීතඹ -  පෝභතිරක ජඹභව              ඳද -   
  
  

   
 

 

 අන්න ගීතඹ  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UInUy6Ij4Sk&feature=relmfu
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පෝභතිරක ජඹභව  රා වික්රරභසිංව - පිඹභන් පකරුපමු  

  

පිඹභන් පකරුපමු  භව පල් භැේපදන්  
පඳම් ඵ් පදඩුපමු උඹන් පකොනක හි 
නල්ඳ උගත්පතමු නැණ රැඵ ගත්පතමු  
පදඳා ාරු නැත ඔඵ වැය ඹන්නට  
  
නිර තණ ඳරපහි ගැටුන පදඳායි  
පකෝර වැගුම් පකලි කට සිනායි  
භල් නැටුභයි කශ පගඩි නැටුභයි  
භපේ දෑ තුර ඹලිත් ඇපේවිද  
  
පනත කඳුලින් ව කැණින් මුා කශ  
පොඳුරු ඳැතුම් පුයා භන භත කශ  
භපග පකළිපරොල් විඹ පගවුණු ගයි  
භා වැදු ඳාල් භවනි දඹාඵය   
 
 

ංගීතඹ -   පෝභතිරක ජඹභව                 ඳද - 

 

 අන්න ගීතඹ   

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=x03ONduinNM
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පෝභතිරක ජඹභව -  භඩරට හිනැපවන්නට  
  

 
 භඩරට හිනැපවන්නට එඳා කිඹන්න  
න්තඹට ඹළි එන්නට එඳා කිඹන්න  
භපග ඳාළු වි ගන්නට භට ඉඩ පදන්න  
ඔඵ ඈතින් ඉන්න භතපකට නෑවිත් ඉන්න  
  
ගං ඉවයට මුමුණන්නට එඳා කිඹන්න  
තරු ඹාඹට ඉගිපරන්නට එඳා කිඹන්න  
භං පකපරක ඒ විසිතුරු ඵරා ඉදිම්ද  
ඔඵ ඈතින් ඉන්න භතපකට නෑවිත් ඉන්න  
  
භල් ඳනට දපටන්නට එඳා කිඹන්න  
භල් සුට රං පන්නට එඳා කිඹන්න  
භං පකපරක ඒ සිහිරැල් දයා ඉදිම්ද 
ඔඵ ඈතින් ඉන්න භතපකට නෑවිත් ඉන්න  
  

  
 
ංගීතඹ -  පෝභතිරක ජඹභව              ඳද -   
  
  

 
අන්න ගීතඹ  

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=A3KAM5rY84U&feature=relmfu
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සුනිල් එදිරිසිංව - අද දීපගක ඹන නුම භට 
 

අද දීපගක ඹන නුම භට බුරත් අතක් දීරා  
ඹන්න පිටත් ව පභොපවොපත් භපේ පදඳා ැරා  
එපතක් සිනාපන් සිටි භා පකොපවේපදෝ තනි වීරා  
පනපත් කඳුළු සිය කයපගන සිටිපඹමි ඉාරා  
  
පුංචි නංගිපේ භපේ පුංචි නංගිපේ  
පුංචි නංගිපේ භපේ පුංචි නංගිපේ  
  
භා සිටිඹත් ඉාපගන පනපත් කඳුළු පනොරා  
අඳ පදන්නා දිවා ඵරා උන් අම්භා දැකරා  
ඇපේ පනපත් කඩා ැටුනු කඳුළු භතක් වීරා  
කව්රුත් නැති තැනකට වී වැඬුපමි තනි වීරා  
 

 
පුංචි නංගිපේ භපේ පුංචි නංගිපේ  
පුංචි නංගිපේ භපේ පුංචි නංගිපේ  
 
 
 

ංගීතඹ -   ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව      ඳද - ධර්භසිරි ගභපේ  
                              
   
අවන්න ගීතඹ   

http://www.youtube.com/watch?v=4Ya0hLQmBw0&feature=related
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සුනිල් එදිරිසිංව - අව පඳොපරො ට පිටා 
 

අව පඳොපරො ට පිටා වරිභ හි් තැනක්  
ගවක් පකොශක් දිඹක් පනොභැති කාන්තායඹක්  
ඇදී එන්න ඒ පභොපවොපත් වලා ැපටන වද භලරට ඔඵයි 

භභයි ඉන්නා තැන පකොපවද තනි කභක්            

නැවැපන් තනි කභක්  

  
කණක මිණක තරුක රු  
පනොපඳනිණි ඔඵ දකින තුයා  
පරොක සිරිඹ නුදුටිමි භභ  
ඔපේ පපනව රඵන තුයා  
  
විරක පදොරක සු පනොරැබීමි  
ඔඵ භා වා රැපන තුයා  
භපල් සු ඇත භසිපත්  
ඔඵ භා වා සිටින තුයා  
 
 

ංගීතඹ -   ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව       ඳද -  ඹමුනා භාලිනි පඳපර්යා  

                  
   

  

අවන්න ගීතඹ   

http://www.youtube.com/watch?v=D6fLMFIAbRs&feature=related
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 සුනිල් ව දීපිකා - අවයි ඔඵ භට  

 

අවයි ඔඵ භට නිම්හිම් පනොපඳපනන  
ඉනි භං ඵඳිනු ඵැරි  
පඳොපශොයි ඔඵ භට තරුක් විරට  
රැ කර ඳතිත පමි  
  
ගපේ තුය නැවැ ඉවශට ගරා ගිපේ  
අකුණු වඬින් නැවැ කඳු බිම් ර වුපන්  
ගඟ කදා පවෝ මු පදොය වමුපනා  
පරො කැශඹුන දා කඳු බිම් වැකිපරනා  
  
අනාත යුයට ැසි දිඹ පදෝත ඔඵයි  
අගාධ අඳුයක දුය යන් සිළු ඔඵයි  
ඔඵ භට ශඟ ඵ ඉඳුයා භභ දනිමි  
ඔඵ ට කවනු ඳවුයක භවා දුයකි  
  

 

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද -  ඵන්දුර නානාඹක්කායම් 

 

 අවන්න ගීතඹ   

  

http://www.youtube.com/watch?v=9-5zGXA1XuI
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සුනිල් එදිරිසිංව  - අ ඳ අවක 

 

අ ඳ අවක තරු රකුණක් පේ  
අඳභණ යුයක තුරු දසුනක් පේ  
දිගු දිවි ගභපන් - කිභ ඔඵ රැඳුපන්  
  
භාත අදි නිභා  
දශ යශ පඳශ ැතපඳනා  
ැශමුතු පපනව භ ඳනක් වී  
ගැමපර් නිභ මුමුණනා  
  
පදෝතට අපණිඹ ගා  
ඔඵ පඳය භග හිනැපවනා  
විකසිත සිහිපන් සුඵ කවිඹක් වී  
පදපනපත් සිට ලිඹැපනා 
 

 

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද -    කුරයත්න අරිඹං   

 

අවන්න ගීතඹ   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=r9oJMjqekqU
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සුනිල් එදිරිසිංව -  චන්ද්රත භලර ඵැේද ටින් 
 

 

චන්ද්රත භලර ඵැේද ටින් පභෝදු පරා  
කළු නැන්දපේ දු ඹන්න ගිඹා  
ඵැල්භ පවරා - ඵැල්භ පවරා  
  
ඳාලු ඳැපල් අඳුය පිපර්  
භපේ ඳැරට පයන්  
වනික පෝබි නපේ 
  
දුරුතු භපවේ  සිසිර  දැපන්  
තනි හිතට භපේ  
ඳාලු දැපනයි නපේ 
 

 

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද -  කුභායදා පුතන්ත්රීන                    

                

 
  
 

 අවන්න ගීතඹ   
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=TS9gfMIM1_o
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සුනිල් එදිරිසිංව -  පදැනි බුදුන් පර 

 

පදැනි බුදුන් පර පරොභ වුම් කශ 
පරොක පිදුම් රද පරොට උතුම් ර  
අම්භා ... අම්භා ...  අම්භා ... 
  
පදන් නවා භා නැරව ඔඵ  
මියුරු මිඹැසිපේ අරුත කිඹා දුනි   
ඒ මිඹැසිඹ අද භා ගඹනා විට  
භා සිඳ ගන්නට ඔඵ භා ශඟ නැත  
  
අම්භා ... අම්භා ...  අම්භා ... 
  
ඇට වලන්නට කඳුරැලි දුන් ඔඵ  
රතැවුල් දයණා දිරිඹ රඵා දුනි  
ඒ දිරිපඹන් පරො ජඹ රඵනා විට  
භා සිඳ ගන්නට ඔඵ භා ශඟ නැත  
  

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද - ආචාර්ඹ සුනිල් ආරිඹයත්න                     

   

 
  

අන්න  ගීතඹ   
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EgZwU-UpnsQ
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සුනිල් එදිරිසිංව -  පදපොපල් පනොකැශැල් 
 

පදපොපල් පනොකැශැල්  පිදු ආදය භල්  
සුදින් භන කල් පිබිපදමි වැභ කල්  
  
භරකින් භරකට ඇපදමින් පනොඉඳුල්  
නිගා පේයි  පඳම් පරොටභ මිහිපරොල්  
එක භරකින් ඳභණක් පයොන් ගන්නම්  
අන් භල් භත පනොතඵා උණු කඳුශැල්  
  
ඳට පර නැත යුපර් යශ ැල් 
දිඹ පදෝතක් ගමි පදොශකින් සිහිශැල් 
පිඩිත වී සිටිනා  අඳුපර්  
ඔඵ ඳභණයි පගන ආපව් වරැල්  
 

 
ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද - ආචාර්ඹ සුනිල් ආරිඹයත්න 
 
 
 
  

අන්න  ගීතඹ   
                      
  
  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4znLqfDJ3h0
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සුනිල් එදිරිසිංව -  දුපව් නුම භපග ප්රකාණඹයි 
 

දුපව් නුම භපග ප්රකාණඹයි  
ැඵෑ වුන සුඵ සිහිනයි  
පපනවසින් කුර පගට පිඹනගන්පන්  
නුවපර් අභිභානයි  
  
භභ භරක් පර නුම පනොවැදුපව් 
පඳති වැලි ඳයපන නිාභයි  
දුක දිනා හිනැපවන වැටි දුපව්  
නුම දැන උගත් ඳාඩභ තභයි  
මිර මුදර නිර ඵරඹ ඹා පනොපයි  
කශ පවොභ විතයක් ඉතීරි පව්යි  
  
අඳ මී මුතුන් මිත්තන් එදා  
සිඹ පල් කඳුළු දවදිඹ පුදා  
ඳයපුපයන් ඳයපුයට රැපගන ආ  
ඒ පගෞව්යඹ භපග දු තභා  
නුම ඹන්පන් හි් දෑතින් පනොපව් 
පගනිඹන්පන් ඒ අභිභානඹයි 
පගනිඹන්පන් ඒ අභිභානඹයි  
  

  
ංගීතඹ -   ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව       ඳද -   ඵණ්ඩාය ඇවැලිඹපගොඩ                      
  
  
 

 අන්න ගීතඹ  
  

http://www.youtube.com/watch?v=G-8vl6DoyWw&feature=related
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සුනිල් එදිරිසිංව - එඳා ඹලි වමුපන්න 
 

  

එඳා ඹලි වමුපන්න ජීවිපත් ගභන් භග  
ඔපඵන් භට උරුභ ව පව්දනා කඳුළු ගඟ  
හිරු සිනාපන පරොක  
ඳැතුම් භල් පදැට ශඟ  
ඔපේ ජීන සු අයන් ඈතට  ඹන්න  
  
ංාය ගභන් භඟ පපනව පොඹා දිපනක  
ආ ගභන නිභා කශ ඔපේ වදත ගා  
පපනවපේ අාන කඳුළු බිඳුක  ඳව  
ගරා ඹයි අතිපත් මිඹ ඇදුනු පොපවොන ශඟ  
  
ඔඵ භපත තිලිණ කශ ඔපේ ඵැති ඵය සු  
භපේ භතකඹ ා දාකල් රැපනු ඇත 
ංායපේ ඹලිදු නාතැන් පොඹා ඹන  
භපේ භර ගභ දාට ඇවිත් ඹන්නට එන්න 
  
  

ංගීතඹ - කරුණායත්න විපේර්ධන        ඳද -  දීලාන් නානාඹක්කාය  
 
  
 

අන්න  ගීතඹ    
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4NIaTIUxnGo&feature=related
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සුනිල් එදිරිසිංව - ගඟ තභ ගරයි 
 

  

ගඟ තභ ගරයි    
ගං දෑර නිර ඵරා හිදී  
ඔඵ ගඟක් පේයි   
සිත් දෑරරින්  ඈතටභ ඇපදයි  
  
භවා ැ් ැටි ගඟ දිඹ කැශපේයි  
ගං ඉවුරු පනොහුරු රිදුභකින් ැපරයි  
ගඟ ඔපවොභ තභයි එක තැන පනොරැපේයි 
ඔඹ වපේ  රැඳුනු  ආදයඹ පගයි  
  
කඳු ඹාඹ නිපරන් නිර අව යි  
ගං දිපඹන් ැසී හිත තභ ඵයයි  
කඳු පඳශ නිරයි කිසිදා පනොැපරයි 
භා ඔඵට පිදු ආදයඹ පගයි  
  
 

ංගීතඹ - නාරක අංජන කුභාය              ඳද -  යංජිත්  රඳසිංව   

 

අන්න  ගීතඹ    

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YHbHRHWghnI
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සුනිල් එදිරිසිංව -  වපේ පකොතැනක 

 

වපේ පකොතැනක  පවෝ හිඳී ඔඵ 
නිදා පනොනිදා පභන්  
ඵරා අය පොඹා කල් භැන 
පරා ව රැවැනින්  
පඳශයි භා මුදා සු දැවැනින්  
  
යුය ඉභ යත් සිතිජ පර්ාාපව්  
මිපඹන හිරු පේ  ගිලී බිම් අඳුපර්  
තරා භා සිත ඳරා ගිඹ ඔඵ  
දයි භා අද තනි පනා පභොපවොපත්  
  
උතුම් පිවිතුරු පප්රකේභපේ නාපභන්  
ව් සුව් ඳැතුම් ඵර භහිපභන්  
ඉනු කඳුරද සිපදන්නට පඳය  
ඹදින්නම් ඔඵ භැකී ඹනු භතපකන්  
  

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද - කරුණායත්න පුතන්ත්රීන                            
 
  
  
 

අන්න  ගීතඹ    
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Gue_NbBf60w
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සුනිල් එදිරිසිංව -  හිඳීවි පකොතැනක පවෝ 
 

හිඳීවි පකොතැනක පවෝ  
හිමි කායඹා උඳන් ඔපේ නමින්  
ඩීවි   පකදිනක පවෝ  ඒ එන තුයා                

හිත වදාපගන ඉඳින්  

  

ගඟකට යුයක් මුණ ගැපේවි                   
යශකට පයරක් භඟ හිඳීවි   
නිඹඟට ැ්ක් ඇද වැපරවී 
නුමටත් පකපනක් හිඳීවි - දක පවොඹාන එවි  
  
අකුරක පිපඳන නැවුම් භරක් පේ  
නදිඹක නැපගන තයංගඹක් පේ  
නශරට සිහිර ඳන් පයොදක් පේ  
පනොසිතු විටක රඟා වී - නුම විඳි අඳුය නිවී  
 

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද - කුරයත්න අරිඹං 

  

අන්න  ගීතඹ    

 

http://www.youtube.com/watch?v=7vUbE-q-rvM
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සුනිල් එදිරිසිංව -  කපශේ ඳැන් ඇත  
 
 

 
කපශේ ඳැන් ඇත නැවුම් යව නැත  
පභොකද භන්දා ලිට වුපේ  
පුළු්ා ගත් පයොටිඹ කය වී     
පභොකද භන්දා ලිඳට වුපේ  
වදා ගත් ලුණු මිරි යව නැත  
පභොකද භන්දා දිට වුපේ  
  
ැපල් ගව පකොශ සු ඇත එද  
සිහිර පකොයි අත ගිඹාපදෝ  
පකෝර ඵ මුසු සිනා වල නැත  
න් බිහිරි ගිඹාපදෝ  
  
පුරුදු නිවන නුහුරු වී නම් 
කාට ඒ ගැන කිඹන්පනම්  
කාට පම් ගැන කිඹන්පනම් භභ  
බිරින්දෑ නෑ ගම් පගොසින්  
 

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද -  පක් ඩි පක් ධර්භර්ධන  

  

අන්න  ගීතඹ    

 

http://www.youtube.com/watch?v=Rm0yBwnAYdY
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සුනිල් එදිරිසිංව -  කව්රුන් ද ඔඵ භපේ  
 

 
කව්රුන් ද ඔඵ භපේ - කව්රුන් ද භා ඔපේ 
කව්රුන් ද ඔඵ භපේ - කව්රුන් ද භා ඔපේ   
  
පදපතොල් රා මුදු සිනව නඟන්පන්  
පදපනත් පුයා පිරි කඳුළු රන්පන්  
වදත් ගැපවනා රිේභඹ අතපර්  
ගතින් සිතින් එක්තැන් වී ඉන්නම්  
  
පප්රකේභඹ පගොළු වී වලා ැටිරා  
ඔඵ වද භා වද රිදන පභොපවොපත්  
ජිවිතඹට හුරු ඳැයදුභ වමුපව්  
පනොපදොඩා පගොළුවී ඵරා සිටින්නම් 
  
  
 
 

ංගීතඹ - ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව         ඳද -  භන් අතාවුදපවේටි  

  

අන්න  ගීතඹ    

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=edNpBOgrRwk
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සුනිල් එදිරිසිංව - පම් තයම් සියුභැලිද 
 

පම් තයම් සියුභැලිද කළු ගල්  
හිතන්නට ත් ඵැරි නිා  
භභ ගිඹා අව්කන බුදුන්ටත්  
දෑ්  දුන් මිනිා පොඹා  
දෑ්  දුන් මිනිා පොඹා  
  
කරා ැ ශඟ ඉලුක්  පවනක  
භැටි පිරක ඳැදුයක් එරා  
රිදුම් පිරිභදිමින් ඵරයි  ඔහු  
භැපයන ඉඳපදන යශ දිවා  
  
ඉසුරුමුණිපේ නුම තැනූ 
පඳම්ඵරිඹ පකොතනද කිඹා  
භා අසු විට හිනැහුනා ඔහු  
තභ තනිකඩ ඹයි කිඹා 
  
 

ංගීතඹ -  ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව          ඳද - යජී න්ත පල්ගභ  
 
 

  

අන්න  ගීතඹ    

http://www.youtube.com/watch?v=PKLPfq-TnkQ
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සුනිල් එදිරිසිංව -  දාකාලික පනොව පරෝපක් 

 

දාකාලික පනොව පරෝපක්  

දාකාලික පප්රකේභඹක්  

පොඹා පනක ගම් දනව් පීයා  

පගව කාරඹ සිහිනඹක්  

  

භපේ දුක දැන ඔපේ පදනඹන  

උඳන් කඳුලින් පේදිරා  

ඔපේ ත පනො ඔපේ වදත  

පුයා  පේ ඳෑදිරා  

  

එදා ශඟ සිට දුටු ඔඵ පනො  

පභදා දුය සිට භා දකින්පන්  

දා කාලික පනොව පරෝපක්  

දා පකපරද පඳම් ඵඳින්පන්  

ංගීතඹ -  ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව        ඳද - ආනන්ද අභයසිරි 

  

අන්න  ගීතඹ    

http://www.youtube.com/watch?v=Ers_m8K07gs
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සුනිල් එදිරිසිංව -  සිනව පනු භැන  
 

සිනව පනු භැන පව්දනා පිදා  
පව්දනා පිදා  
  
පයශ යශ වා තයව වී නැත  
මියුරු ය පණ වා බිඳී නැත  
අව  වා උයණ වී නැත  
අතීතඹ භපග වදපත් නැත  
  
කඳුර පදොම්න නන්නට නම් 
ඵමය ගුම් නද අන්නට නම්  
මියුරු ගී කවි ගඹන්නට නම් 
න්තඹ ගැන සිතන්නට නම් 
 
සිනව පනු භැන….. 

 

 
ංගීතඹ -   ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව      ඳද -  පක් ඩි පක් ධර්භර්ධන 
 
  

අන්න  ගීතඹ    

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=b4ad1DRBZa0
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සුනිල් එදිරිසිංව -  පොඹා පිළියණක්  
 

පොඹා පිළියණක් පරොපන් භා 
පනොරැඵ වව් වයනක්  
බපන් බපේ ඳතා ආපමි  
හිමිඹපන් ඔපේ - ඔපේ බුදු දනක්  
  
පගා සුව් පඹොදුන් පම් කතපර්  
පොඹා ඹන භං පනොදැන පම් අඳුපර්  
යුපගන් යුගපේ ඳතා ආපමි  
හිමිඹපන් ඔපේ - ඔපේ බුදු සිහිරක්  
  
භවා කරුණා නුන් දිඹ ගැමපර් 
ගිලි ැනහි නිා ගිනි පර්  
ඳවන් ැට පේ පොඹා ආපමි  
හිමිඹපන් ඔපේ - ඔපේ පනතු කැල්භක්  
  
  
 

 ංගීතඹ -   වික්ටර්  යත්නාඹක               ඳද -   කරුණායත්න පුතන්ත්රි   
  
 

අන්න  ගීතඹ    
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VuIUxD9S0gU
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සුනිල් එදිරිසිංව -  විපඹෝ ව ඳසුයි 

 

විපඹෝ ව ඳසුයි දැපනන්පන්  
පප්රකේභපේ අභිභන්  
වැඬු දා කඳුරයි දකින්පන්   
සිනාපව් යදම්  
  
ඉවුරු දෑපල් හි ඵැල විට  
ගඟ වැඩයි  කදිභයි  
දිඹට න් විට එන් ගඟුරභ  
බිහිසුණුයි  චණ්ඩයි  
  
වක් නැති දා අව් තරඹට  
තරු පදයි ැනසුම්  
පුන් පඳොපවෝ දා එන් තරුභ  
රඵන්පන් ගැයහුම්  
 

 

ංගීතඹ -      ආචාර්ඹ පයෝවණ වීයසිංව     ඳද -  ඵන්දුර නානාඹක්කායම්   

 අන්න  ගීතඹ    

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fxqqb5zlGMg


www.studentlanka.com

P a g e  | 97 

 

asokal@gmail.com 

තිරකසිරි  ප්රකනාන්දු ( කිත්සිරි ජඹපේකය )  - එන්න භනපල්  
  

 
එන්න භනපල් පගො ්ඳන්න දුක භපේ 
ඹන්නට වැකි ඔඵට ඳභණි සිය පගඹට ඇපේ 
දිා රැපේ ැරපිරා දෑ ඈපේ යතු පරා  
කිඹන්නපකෝ භපග දුක ඇපේ කනට රං පරා  
  
පෝක ඳණිවුඩඹ ඹන්න ආදරිඹ ඵරා  
කාලිදා කිවිඳු පම්ඝ දුතඹක් කශා  
භට පකොහින්ද එභ රා ආපව් ආමි සුශපේ ඔඵ ඵරා  
කිඹන්නපකෝ භපග දුක ඇපේ කනට රං පරා  
  
ංපේලඹකින් ඹන්න පභදුක උන් අපත්  
වං ගියා ලිහිණි පකොවුල් පකොපේයිඹන්    නැපත්  
සුශපේ භා අයණයි භට ඇති ්තු ඇඹයි  
කීපොත් භපග දුක දවට ඔඵට භා නඹයි  
  

 
ංගීතඹ -                                      ඳද - කරුණායත්න අපේපේකය  
  

අන්න ගීතඹ   

 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=DtKtcf_5ik8&feature=related
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ටි එම් ජඹයත්න - සිඹක් ආයු රැඵ 
  

 
සිඹක් ආයු රැඵ භපගත් ආයු පගන  
භටත් ඩා කල් ඔඵ ජීත් පව්ා  
පභපත බුදුන් කර පරොපව් උතුම් ර  
විලාකා පව්ා  
  
භවා පඳොපරො පේ නිවල නිංර  
ඔපේ දඹාඵය වදින් ගරා එන  
ආදය ගීතඹ පරො නවා රන  
බුදු ඵණ ඳදඹක් පව්ා  
  
ගපත් රුහිරු පල් කිරි පඳව් පපනව  
සු ගරා ගිඹ ඔපේ භව් වදත  
නින් පුයට ඹන භං පඳත පවළි කර 
ඳවන් ටැමක් පව්ා  
  
  

ංගීතඹ -                                           ඳද -    
 
අන්න ගීතඹ  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wRasdcw8V9s
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ටි එම් ජඹයත්න   රා වික්රරභසිංව - සුදු මුතු යශ පඳශ 

 

සුදු මුතු යශ පඳශ කිඳුරු පකොපදව්පව් ඳාඩ ඳර එරා  
සිඳු ර පගන දුන් මුතු කැකුශක් පේ ඔඵ තිලිණ පරා  
  
යුග දිවි ැල්පල් අඳුරු ඉව්පව් මුකුලිත සිතැඟි රා 
අරුණැල්රක් පේ  අරුණැල්රක් පේ නුම මිණ ඳාඹා  
නව ජනිත කශා   
 
සුදු මුතු යශ පඳශ කිඳුරු පකොපදව්පව් ඳාඩ ඳර එරා  
සිඳු ර පගන දුන් මුතු කැකුශක් පේ ඔඵ තිලිණ පරා  
  
ැඩ යශ රැල්පල් ැපරන කැදැල්පල් රැඳුපනමි යණ පොඹා  
ඳනැල්රක් පේ පනොභ වැය ආපමි ඔඵ වද පදන තුයා  
  
 
 
 
 

  ංගීතඹ -                                          ඳද -   
 

  

අන්න  ගීතඹ    
 

 

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=X_gPSvwbMZM
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වික්ටර් යත්නාඹක  - භභ තයවා නෑ 
  

  

  
භභ තයවා නෑ 

පප්රකේභ ඳත්රා පඵොශ චන කුළු ගැන්ව ආදයඹක්  
සිටු භැදුයක විසු ඔඵට භපේ ඳැපල් ඉඩ භදි නම්  
කුභායපඹක් අත ගන්නට පව්වි ානා  
හිතට දුකක් ඇති පනා ඒ වුනාට නෑ  කභක් නෑ  
භභ තයවා නෑ භභ තයවා නෑ 
  
අභෘතඹද  ද ඉත පවරයි හිත නැතිනම් මු තැබුභට  
ඉයණභ එඹ විනු ඇත භටත් කරක් උදාපව්වී  
රැවැන් පරා ඵැ ගන්නට ඵැවැපන් ආදපර්  
හිතට දුකක් ඇති පනා ඒ වුනාට නෑ  කභක් නෑ  
භභ තයවා නෑ  
භභ තයවා නෑ  
 
  

ංගීතඹ -  වික්ටර් යත්නාඹක                   ඳද -    
 
 

අන්න ගීතඹ   

 
 
 
 

https://www.google.ca/search?q=mama+tharahaa+na+lyrics+&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-%20http://www.youtube.com/watch?v=szgYVB7bkl8&feature=related
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වික්ටර් යත්නාඹක  - නින් දුටු හිමි 
  

  
  

නින් දුටු හිමි රුන් පිළිරු ඳභණි භට අද පලේ වුපේ  
හිමි පදසු ඵණ අා අා ඇති මුදු  ඇසුපේ හිමිපේ වඬින් පනො  
අපන්පිඩු සිටු පුතුට පභන් අපන් හිමිඹනි භටද දැන්  
පදා දවර භැනවි බුදු ඵණ භවා කරුණාපන්  
භවා කරුණාපන් භවා කරුණාපන්  
  
ගරක් වී නම් භභත් ඉමි  ඹගුලු ඳවයද කැපී පන්පන  
ඔපේ පිළිරු නිභ කයන්නට කරා කරුපකු අතින් රැපඵනා  
එයින් හිමි හුරු කරා ව ලාන්තිඹ භට රැපේා  
භවා කරුණාපන් භවා කරුණාපන්  
  
භරක් න්නට පනොවැක හිමිඹනි මිනි් ඵ රඵ සිටින භා වට  
භරක් අද ඔඵ පදඳා ඳාමුර විඳින විඳින සිහිර පනොභැත භා වට  
භරක් ව දා භපේ ජීඹ ඔපේ ඳාමුර ඳයවුනාපව්  
  
   
  

ංගීතඹ -  වික්ටර් යත්නාඹක                   ඳද - පප්රකේභකීර්ති ද අල්වි්  
 
 
 

අන්න ගීතඹ  

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=E94U-eyVnRk&feature=related
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වික්ටර් යත්නාඹක  - පඳම්ඵය භධු භපේ 
  

පඳම්ඵය භධු භපේ භා නැපත් ඔපඵන් මිදුපන්  
සුරපී පේව විරාපේ භැපව් භැපව් නඹපන්  
පඳම්ඵය භධු භපේ පඳම්ඵය භධු භපේ  
  
පරොපව්හි ඈත අන්නපත් ඳැරක් තුපල් පනොපඳ   
ඇතත් පවොපයන් වැන්ගීරා භපේ දුකත් පනොදැ  
අයන් එමි  ඔඵ කැන්දා ඇසිල්රකින් ඳැමිණි  
සුරපී පේව විරාපේ භැපව් භැපව් නඹපන්  
පඳම්ඵය භධු භපේ පඳම්ඵය භධු භපේ  
  
ඩාරා පදෝත පුයාරා ඳපයවි කුභාරිඹ පේ  
සුගන්ද භල් ඹවනාපව් පවොා පඳමින්  සිතුපේ  
ඳන් රා ඔඵ නම් රදල්රකින් සුපේ  
සුරපී පේව විරාපේ භැපව් භැපව් නඹපන්  
පඳම්ඵය භධු භපේ පඳම්ඵය භධු භපේ  
  
අපප්භ ඳාළු විභාපන් නිංපල් වපන්  
අභා ඳැණින් භත් වීරා ඔපේ පදපතොල් ඵඳුපන්  
විඳින්පනමි ය භදියා පඳරුම් පිර පරසිපන්  
සුරපී පේව විරාපේ භැපව් භැපව් නඹපන්  
පඳම්ඵය භධු භපේ පඳම්ඵය භධු භපේ  
  

 
ංගීතඹ -  වික්ටර් යත්නාඹක                  ඳද - කරුණායත්න අපේපේපකය  
 

 
 
අන්න ගීතඹ  

http://www.youtube.com/watch?v=OjkvTO37BlM
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විජඹ කුභායණතුංග  චන්ද්රතපල්ාා  පඳපර්යා - 
ැයඹටිපඹන් අපි ඹපනන තුයා 

 

  
  
ැයඹටිපඹන් අපි ඹපනන තුයා ංාපර් අපි එකට ඉමු                                                       

ංාපයන් අපි මුගන්නා දා ඒ ගභනත් අපි එකට ඹමු // 

  
ජීන භං පඳත භලින් ැදී  ගිඹ යුගඹක පනො ඔඵ  වමු වුපේ  
කටු පකොපවොලින් පිරි කශල් දිපේ භා තනි  මිපඹේදිඹ  වමු වුපේ  
මින් භතු භං පඳත භලින් දන්පනමි  රතැවුල් පෝ ගී නෑපන පේ  
ඳභණක් පනො පම් ංාපර් උඳදින ව භතු ංාපර්  
  
භතු ංාපර් භා සුරුබුහුටි පඳම් කයනා කර එශපමන දා 
කුලුදුල් නැකතින් වමුන ඳැතුභක් ඳතපනමු පයන් නික්පභන දා 
ංසිදුා සිතු  ඳවන් කයන්පනමි පම් පඳභ කුලුදුල් පඳභඹ සිතා 
එන්පනමි ඳසුඳ ංාපර් කැඳපමි ඔඵ සිතු ගැනභ සිතා  
  
 
 
  

  ංගීතඹ -                                            ඳද - 

 
  

 
අන්න  ගීතඹ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MtWT2YLehkU&feature=related
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විජඹ කුභායණතුංග - ර් ගව ශඟ 
 
 
 
 

ර් ගව ශඟ ඳාලු භාපත්   
කළුය ඹාපම් කළු ගඟ අයිපන්    
කව්රුද ඈතින්  භා අභතන්පන්  
ඔපේ සු පදෝ සිත දැපටන්පන්  
  
එවා පතොපටන් ඔඵ ඳාරු ඳැදපගන  
පභවා පතොටට එයි භා වමුන්නට  
පදපදනා පඳම් කර පම් ගං පතොටුපඳොර  
සිහින නගයඹකි ඔඵ භා පන්කශ  
  
ඳාරු පඳය පභන් ගඟ භැද පඳනුනා  
පිඹය වල භා අරභ ඇසුනා  
චාඹාකි පභඹ භාඹාකි එඹ  
ය පුයා ඔඵ ඈතට ඇදුනා  
  

 
 
ංගීතඹ -                                       ඳද  
 
 

අන්න ගීතඹ  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=PmuF82yDDag
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පභභ ගී පඳොත PDF (Portable Document File )  ආකායඹට ැකසී ඇති 
නිා ඔඵට පභභ පඳොත  
මුද්රතණඹ කය තඵා ගැ භට වැකිඹ. ඔඵ පභහි එන 
භවය ගීත අා පනොභැති නම් ඔපේ ඳරිගණකඹ  
අන්තර් ජාරඹට ම්ඵන්ද කය 
" අන්න ගීතඹ"  ම්ඵන්දඹ වයවා YOUTUBE භගින් එභ ගීත (100)  
න් දීභට වැකිඹ.  
 

පභභ ගී පඳොත ැකසීපම්දී  Sinhala Uincode  Iskoola Pota නභැති 

අකුරු ඳේදතිඹ පඹොදාපගන ඇත. 

 භවය ගීත ර ඳද යචනඹ ව ංගීතඹ ැඳයු වින්ට කරා නල්පීන්පේ නම් 

පනොදැ භ  විලාර අඩුක් පේ භා දකී.  

ඔඵ ඔඵ ශඟ ඇති ංයුක්ත තැටි භගින් එඹ භට රැබීභට ර් න්පන්  

නම් කෘතඥ පමි.  

 Asoka Don Liyanage  

 Mississauga  

 Ontario  

 Canada 

 asokal@gmail.com 
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